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Styrdokument spetsgrupp / landslag 2020 

Tidsplan: 
 

  
Annonsering efter ställföreträdande 
landslagsledare för 2020 

Höst 2019 

Uppstartsmöte 7 december 2019 
Anmälan till spetsgrupp 2020 Januari 2020 
Spetsgruppsuttagning 1 2020-03-07--08 
Spetsgruppsuttagning 2? 2020? 
Landslagsuttagning I anslutning till spetsgruppsuttagning 2 
Precamp; uttagna landslag - 
  
  

 
Landslagstävlingar 2020 
 

  
Nordic team championship, Danmark 18-19 april 
Norway Summer Challenge, Norge 30-31 maj ? 
Nisse Cup 13-14 juni 
  
EM lag, Danmark 6-12 juli 
VM lag, Skottland 2-8 augusti 
  
  

 
Övriga eventuella inbjudningstävlingar/uppvisningar utanför landslagsuppdrag. 
 

  
Norwegian Horse Festival 13-16 februari 
Göteborg Horse Show 19-23 februari 
Falsterbo Horse Show 4-12 juli 
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Val av landslagsledare: 
• Landslagsledning för 2019 kvarstår för 2020. 
• Annonsering efter ställföreträdande landslagsledare läggs ut på FB-sidorna ”Gymkhana-

Mounted Games Sweden” och ”International Mounted Games Association - IMGA 
(Official Group”, SvRF hemsida samt hemsidan www.mounted-games.se   
 

Förutsättningar för spetsgrupp/landslag/landslagsledare:  
• Ryttarna ska vara införstådda med att det krävs 100 % närvaro på spetsgrupps träningar. 

(Sjukdom och särskilda skäl undantaget) Ryttarna ska kunna delta i samtliga 
förtävlingarna, till dessa räknas Nisse Cup och Norway challenge samt Nordic team. 

• Ryttare och ponny ska vara i tävlingskondition. 
• Ryttaren ska uppvisa god horsemanshipanda. 
• Ryttaren ska uppvisa god kamrat- och laganda. 
• Ryttaren ska vara införstådd med internationella regler bl.a. utrustning, vikt- och längd. 
• Ryttare är medveten om att foto kan publiceras på officiella kanaler. 
• Ryttaren anmäler endast en ponny till spetsgrupp, skulle denna ponny ej kunna delta av 

olika anledningar, har ryttaren möjlighet att byta till likvärdig/bättre ponny. Denna 
bedömning görs av landslagsledaren och håller kommittén informerad. 

• Senast 1 månad innan respektive tävling ska samtliga ekipage vara i full träning. Om 
något ekipage inte kan uppfylla detta pga skada hos ryttare och/eller ponny, går platsen 
till ett uttaget reservekipage. 

• SvRF:s kläder och utrustning ska användas vid tävling, tex. tröja och schabrak. Speciellt 
gäller det tävlingar där SvRF sponsrar deltagandet. 

• Spetsgrupps-/landslagsryttare ska efter årets uppdrag lämna utvärdering till kommittén. 
• Juniorer måste alltid ha minst en förälder eller vårdnadshavare med vid tävling i 

landslagssammanhang. 
• Ryttare som blir uttagen till landslag får ej deltaga i individuell tävling som pågår 

samtidigt eller nära inpå landslagstävling pga skaderisk och att det negativt kan påverka 
laget. 

• Ryttaren skall vara införstådd med policyn om Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. 
• Ryttaren skall vara införstådd i gällande dopingpolicy och skaderegler, tex hjärntrappan. 
• Efterfrågade avgifter skall vara betalda i tid innan utförande, uteblir inbetalning får man 

inte vara med förrän betalning är gjord. 
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Landslagsledare 
Landslagsledaren ska känna till förutsättningarna och innehållet i styrdokumentet. 

• Om landslagsledaren inte har möjlighet att delta på alla tävlingar; förtävlingar samt EM 
och VM; ska denna kunna föreslå en ställföreträdare, där hänsyn tas till lagets önskemål. 
Beslut tas av kommittén. 

• Landslagsledarens roll under tävling, förutom de rent sportsliga prestationerna, är att 
tillse att en god lagsammanhållning finns. 

• Det förutsätts också att landslagsledaren håller sig informerad och vidarebefordrar till 
ryttarna nödvändig information under tävlingarna. 

• Landslagsledaren ska efter respektive avslutad landslagstävling hålla ett 
utvärderingsmöte med samtliga ryttare, där feedback kan ges och man gemensamt 
utvärderar tävlingen med laget. 
Därefter ska en rapport sammanställas till kommittén och SvRF 

• Landslagsledaren ska följa samma drog- och alkoholpolicy som är framtagen för 
ryttarna. 

• Landslagsledare ska vara väl införstådd i landets och tävlingars dopingregler. 
 

Anmälan till spetsgrupp 
Anmälan till spetsgrupp ska göras till kommittén, se fastslaget datum. 
Anmälan skall minst innehålla: 
Namn på ryttare, Namn och ålder på ponny (minst 6 år), intresserade mästerskap. 

• Innan första uttagningstillfället skall avgiften för samtliga uttagningstillfällen vara 
kommittén tillhanda på angivet konto, annars får man inte deltaga. 

 

Uppstartsmöte 
Uppstartsmöte hålls enligt fastslaget datumlista. 

• Kommittérepresentanter, landslagsledare samt spetsgruppsryttare  
(samt föräldrar till omyndig ryttare) deltar på mötet. 

• Landslagsledare informerar om hur spetsgruppsträningarna läggs upp, vad hen 
förväntar sig och hur feedback kommer att lämnas. 

• Information om fasta kostnader såsom startavgift mm, tillhandahålls av kommittén.  
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Spetsgruppsuttagningar 
Spetsgruppsuttagningarna kommer att hållas enligt fastslagna datum.   

• Landslagsledaren ska under dessa tillfällen ge ryttarna feedback och konstruktiv kritik så 
att ryttarna vet vad de behöver förbättra för att öka sina chanser till att bli uttagna.  

• Om landslagsledaren vid spetsgruppsträffarna anser något ekipage, ej tillräckligt 
kompetent, kan hen utesluta ekipaget ur spetsgruppen. Om möjligt erbjuds ekipaget 
ersättningsträning. 

 

Uttagning av landslag 
Det står landslagsledaren fritt att ta ut landslag från spetsgruppen, samt reserver (helst 2st). 

• Uttagningen sker i samband med/efter sista träningstillfället. 
• Har ekipage inte fullföljt alla betalningar är man inte tillgänglig och får inte tas ut. 
• När landslagsledaren tagit ut landslaget/landslagen, ska denne informera varje ryttare 

individuellt, oavsett om man blivit uttagen eller ej, samt tillhandahålla en god 
motivering till sitt beslut.  

• Laget ska först tillkännages därefter kan man ge de individuella motiveringarna. 
• Information till juniorer ska ges tillsammans med målsman eller annan myndig ansvarig. 
• Efter individuell delgivning kan uttagna lag publiceras på hemsidan. 
• Uttagen landslagsryttare skall i god tid ha dialog med landslagsledare om det 

förekommer något förhinder om att fullfölja uppdraget. 
 

Kontaktperson 
I samband med landslagsuttagning utses en kontaktperson/lag som har till uppgift att få 
administrationen att fungera i samråd med ledare och kommitté 

• Kontaktperson ansvarar över beställning och betalning av kläder 
• Organisering av transporter/resor 
• Ser till att anmälning och betalning till tävlingar har skett 


