Lagtävlan för VBR
Kriterier för lagtävlan i VBR
För att alla medlemmar ska veta vad som gäller vid lagtävlan har hoppsektionen tagit fram dessa riktlinjer för
lagtävlan i VBR. Inget är dock skrivit i sten, tacksam för synpunkter, förbättringar görs gärna.

Kriterier för laguttagning.
*Det ska på klubbens hemsida finnas uppgifter till vem man kan vända sig till för att anmäla sitt intresse för att
deltaga i lagtävlan.
*För att ekipaget ska vara aktuellt för lagtävlan skall detta anses säkert i den aktuella divisionens finalklass.
*Lagen ska tas ut i så god tid som möjligt.
*I div 1, 2, och 3 skall lagen vara uttagna i förväg. Laget/lagen tas ut för varje omgång. Detta gäller även
reserverna , vilka ska rangordnas.
*I ev elitlag bestämmer lagmedlemmarna tillsammans med lagledaren om laget ska tas ut i förväg eller om man
ska rida om platserna.
*Om klubben har mer än ett lag i samma serie så ska det lottas om vilka ekipage som ska rida ihop i lagen.

Lagdeltagarens ansvar.
*Delta vid alla omgångar, om inget annat avtalas vid laguttagningen
*Meddela lagledaren i så god tid som möjligt om förhinder för deltagande uppstår.
*Att vara väl tränad för uppgiften och vara med på lagets gemensamma träffar alt träningar.
*Att anmäla sig till tävlingen, förklass.
*Att vara på tävlingsplatsen i god tid.
*Att uppträda trevligt mot alla och vara en god representant för klubben.
*Att om dagsformen inte är bra, själv kunna avstå sin plats till reserv om sådan finns på plats.
Lagledarens ansvar
*Att anmäla laget/lagen.
*Att meddela kassören om inbetalningar.
*Att vara tillgänglig för ryttarna och ha koll på läget.
*Att se till att det finns en bra sammanhållning i laget/lagen.
*Att vara med på tävlingarna.
*Att ha ett förberedande möte. För div 1-3 ska en gemensam träning arrangeras. Det är önskvärt att en
gemensam träning ordnas även för elitlagen, är det inte möjligt så är en avsutten träff ett minimum.
*Att följa upp avslutad serie.

Medlemsavgift

