Tips och förslag till lagledare i Skaraortens
Ryttarförening.
Tä vlingskommitté n har, fö r att underlä tta fö r nya / ej så erfarna lagledare, sammanstä llt
ett fö rslag på vad det innebä r att vara lagledare och vad som kan vara viktigt att tä nka
på .
Lagledaren ä r alltid den som utser lagen och ansvarar fö r att alla som visat intresse i att
delta i laget blir informerade och få r fö rfrå gan om de vill vara med. (se separat
information om uttagning av lag)
Det ä r en fö rdel om lagledaren inte samtidigt rider i laget framfö rallt i de lä gre klasserna
och i ponnyserierna, detta fö r att kunna ha den tid som krä vs fö r uppdraget. Det ä r ett
stort ansvar att vara lagledare dä rfö r ä r det att fö redra att lagledaren som ä r minst 18
å r. I de lä gre klasserna ä r det må nga som inte har så stor erfarenhet av att tä vla dä rfö r ä r
fö ljande viktigt:
•
•
•
•
•
•
•

Efter att alla som visat intresse av att delta i laget blivit tillfrå gade, samla alla till
en gemensam trä ning och/eller information om tä vlingen.
Tala om hur och nä r man anmä ler sig
Informera om var man hittar ryttarmeddelade och det viktiga i att lä sa detta.
Berä tta om viktiga TR regler
Serie regler och tä vlingsdagar
Ev. samordning av transporter
Informera om licens ryttare/hä st, vaccination och mä tintyg

Det ä r viktigt att lagledaren infö r varje tä vling kontrollerar att alla lagmedlemmar ä r
anmä lda, att ingen ä r skadad och att ä ven reserv finns anmä ld.
Ring gä rna och kolla med lagmedlemmarna nå gon dag innan tä vlingen att allt ä r ok. Vid
behov ring in en reserv. Om ingen reservlista finns kontakta Tä vlingskommitté n fö r
fö rslag om vem som kan tä nkas rycka in.
Under tä vlingsdagen ä r det viktigt att finnas tillhands och kunna svara på frå gor frå n
lagdeltagarna. Se till att alla få tt ditt telefonnummer fö r att kunna ringa dig vid behov.
Var med och heja på laget, se till att alla uppfö r sig sportmannamä ssigt, uppmuntra dom
som ä r nervö sa eller ledsna p.g.a. då liga resultat. Hå ll stä mningen uppe i laget ä ven om
alla inte alltid lyckas pricka in sin bä sta dag. Glä d dig med dom vid framgå ng.
Var en del av laget och ha kul tillsammans. Lagledaren skall ä ven tacka arrangerande
klubb och vid behov lä mna synpunkter på så dant som inte fungerat. Ge också gä rna
berö m om tä vlingen varit lyckad.
Om du vid nå got tä vlingstillfä lle inte har mö jlighet att nä rvara, tillsä tt alltid en reserv.

Om du få r problem kan du alltid kontakta nå gon av oss i tä vlingskommitté n så gö r vi
vå rt bä sta fö r att hjä lpa till.
Efter lagtä vlingen ä r avslutad ä r det trevligt att samlas fö r att fira framgå ngen och
stä mma av med deltagarna om vad som varit bra eller mindre bra. Allt fö r att kunna
gö ra det ä nnu bä ttre nä sta gå ng.
Lycka till!

