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Styrdokument landslag 2021 

Tidplan: 

Annonsering efter landslagsledare för 2020 Höst 2020 
Anmälan till landslagsuttagning 2020 Januari 2021 

Landslagsuttagning  24-25 april 2021 

Presentation av uttaget lag I anslutning till uttagning 25 april 

Precamp; uttagna landslag  

 

Landslagstävlingar 2021 

Norway Summer Challenge, Norge 29-30 maj INSTÄLLD 

Nisse Cup 12-13 juni 

Nordic team championship, Danmark 19-20 juni 
EM lag, Danmark 12-20 juli 

VM lag, Frankrike 3-7 augusti 

 

Övriga eventuella inbjudningstävlingar/uppvisningar utanför landslagsuppdrag. 

Norwegian Horse Festival INSTÄLLD 

Göteborg Horse Show INSTÄLLD 

Falsterbo Horse Show 10-12 juli INSTÄLLD 

 

Landslagsledare: 
• Cecilia Adolfsson och Linn Ving är landslagsledare för seniorer respektive juniorer under 

säsongen 2021.   

  



              

2021-04-21 

 Sida 2 av 3 

Landslagsuttagning:  
• Anmälan sker till kommitten enligt inbjudan.  Anmälan ska innehålla ryttarens namn och 

ålder, ponnyns namn och ålder och vilka mästerskap ryttaren önskar rida. Betalning 
krävs enligt inbjudan för att få delta.  

• På landslagsuttagning krävs 100% närvaro. Vid synnerliga skäl kan dispens för att inte 
närvara sökas hos kommitten.  

• Ryttaren anmäler endast en ponny till uttagning, om den ponnyn inte kan delta kan 
ryttaren byta till en likvärdig eller bättre ponny. Bedömning görs av landslagsledaren 
som också håller kommittén informerad. 

• Landslagsledaren ska under uttagningstillfällena ge ryttarna feedback så att ryttarna vet 
vad som behöver förbättras för att bli uttagen vid nästa tillfälle.  

• Om landslagsledaren vid landslagsuttagningen anser att något ekipage inte är rutinerat 
nog kan ekipaget uteslutas ut uttagningen.  

• Deltagare i uttagning ska efter årets uppdrag lämna utvärdering till kommittén. 

Uttagning av landslag 
• Landslagsledaren tar ut landslag bland deltagarna i uttagningen.  

• Uttagningen sker och presenteras senast dagen efter sista uttagningstillfället, först 
presenteras laget sedan ges individuella motiveringar.  

• Efter att laget presenterats ska alla deltagande ryttare få en individuell motivering till 
beslutet.  

• Information till minderåriga ska ges tillsammans med målsman eller annan myndig 
ansvarig. 

• Efter individuell delgivning publiceras de uttagna lagen på hemsidan. 
 

Landslagsryttares skyldigheter 
• Ryttaren ska uppvisa gott horsemanship. 

• Ryttaren ska uppvisa god kamrat- och laganda. 

• Ryttare och ponny ska vara i tävlingskondition. 

• Ryttaren ska vara införstådd med internationella regler bl.a. utrustning, vikt- och längd. 

• Ryttaren skall följa gällande dopingregler för både sig och sin häst.  

• Ryttaren skall vara införstådd med policyn om alkohol, narkotika och tobak. 

• Ryttare är medveten om att foto kan publiceras på officiella kanaler. 

• Uttagna ekipage förväntas delta i de träningar som anordnas för laget.  

• Uttagen landslagsryttare skall i god tid ha dialog med landslagsledare om det 
förekommer något förhinder om att fullfölja uppdraget. 

• Senast en månad innan respektive tävling ska samtliga ekipage vara i full träning. Om 
något ekipage inte kan uppfylla detta på grund av skada hos ryttare och/eller ponny går 
platsen till ett uttaget reservekipage. 
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• Uttaget ekipage förväntas delta med landslaget i förtävlingarna Nisse Cup, Norway 
Summer Challenge och Nordic Team Championship.  

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

• Minderårig ryttare 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 på grund av skaderisk och att det negativt kan 
påverka laget. 

• Ryttare uttagen till landslag ska betala sin del av avgiften i tid annars tas reserv in.  

Landslagsledare 
• Landslagsledaren ska följa detta styrdokument.  

• Om landslagsledaren inte har möjlighet att delta på alla tävlingar; förtävlingar och 
mästerskap; ska denna föreslå en ställföreträdare. Beslut tas av kommitten och hänsyn 
tas till lagets önskemål.  

• Landslagsledaren arbetar för en god lagsammanhållning och goda sportsliga 
prestationer.  

• Landslagsledaren håller sig och laget informerade om nödvändig information före och 
under tävlingarna.  

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

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

• Landslagsledare ska vara väl införstådd i gällande dopingregler. 

Kontaktperson 
I samband med landslagsuttagning utses en kontaktperson per lag för att underlätta 
informationen mellan lag, ledare och kommitté. Kontaktpersonen ansvarar över beställning och 
betalning av kläder, organiserar transporter/resor samt ser till att laget blir anmält till tävlingar 
och att betalning sker i tid.  
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