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Eskilstunaortens Ryttarförenings tävlings- och 
lagpolicy 2019 
Alla ryttare och alla i teamet runt ryttaren som tävlar för ERF ska visa ett sportsligt uppträdande 
mot sin häst, sina medtävlare och arrangerande klubbs funktionärer. 

Ett drogfritt ekipage, är ett krav och en förutsättning för att få tävla för ERF. 

Man bör veta att bli uttagen till ett klubblag är en ära och ryttaren förväntas göra sitt bästa och 
representera klubben på ett bra sätt. Vid en lagtävlan är det klubben som har med- eller 
motgångar, vilket man tar gemensamt och stöttar varandra. 

Kriterier för uttagning av lagdeltagare 

• För att ett ekipage ska vara aktuellt för lagdeltagande bör ekipaget vara klart för den 
aktuella divisionens finalklass (gäller från div II). 

• Lagledaren har dock rätt att utse lagdeltagare där antingen häst eller ryttare har tillräcklig 
erfarenhet att ändå delta. 

• Om klubben har två lag i samma serie ska de högst meriterade ekipagen placeras i samma 
lag (gäller from div II). 

• Alla, såväl nya som gamla medlemmar, konkurrerar om platserna på samma villkor.  
• Om stort intresse för deltagande till div II eller högre finns, ska gemensam 

programträning eller föregående tävlingsresultat används som värdemätare vid första 
uttagning. 

• Lagledaren bör i möjligaste mån inte delta själv som ridande i laget. 
• Lagledarens beslut är alltid definitivt och kan inte överklagas. 

Lagdeltagarens ansvar 

• Delta i alla omgångar, om inget annat överenskommits innan divisionens start. 
• Meddela lagledaren i så god tid som möjligt om förhinder att delta uppstår. 
• Att vara väl tränad för uppgiften och vara med på lagets ev. gemensamma träningar 
• Vara på tävlingsplatsen i god tid. 
• Vara ett föredöme, uppträda trevligt mot alla och vara en värdig representant för 

klubben. 
• Att om dagsformen inte är bra, själv kunna avstå sin plats till en reserv, om sådan finns att 

tillgå. 
• Att respektera lagledarens uttagning och ev. ändringar 
• Att gemensamt med övriga lagdeltagare komma överens om hur lagpengarna ska 

användas. 
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Lagledarens ansvar 

• Ta ut laget och anmäla laget/lagen till de olika omgångarna och meddela ekonomiansvarig 
om ev. inbetalningar 

• Att vara tillgänglig för ryttarna under divisionens gång (på plats eller via telefon). 
• Vara med på tävlingarna eller utse tillförordnad lagledare. 
• Ha en förberedande träff för alla intresserade och en avslutande träff efter serien. Under 

detta möte ska detta dokument gås igenom med laget och vid den avslutande träffen bör 
en utvärdering göras hur det har fungerat. 

• Att rapportera resultat till lokaltidningar och ERF:s hemsida efter varje tävling. 
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