Information
inför Lag-SM 2019 hos Hrimfaxi, Kumla.
___________________________________________________________________________
________________
Lag-SM är en lagtävling för ungdomar i två steg, som första steg rider laget en uttagning
som anordnas regionalt i landet där man rider ihop sina kvalpoäng. Det är femton lag som
får tävla på Lag-SM. De fjorton lag som får högst medelpoäng på uttagningarna får en
plats och det femtonde laget är föregående års vinnande lag som inte behöver kvala.
Lagledaren har en samordnande funktion som ser till att laget är komplett och infinner sig
på rätt ställe vid rätt tillfälle. Sportmannamässighet och god ridning är ledord för
tävlingen, som är Sveriges största ungdomstävling med islandshästar. Förutom att leda
laget ansvarar lagledaren för dokumentation så som program och musik till lagshowen
och dressyren. Här är information och tips som kan underlätta ditt arbete som lagledare.

Reglemente
Vi rekommenderar att lagledaren läser och har med sig reglementet för Lag-SM och R&R för
att vara uppdaterad på tävlingens regler. Reglementet för Lag-SM finns på Svenska
Islandshästförbundets hemsida. Där hittar du bland annat vilka grenar som är med, hur
laguppställningen ska se ut, regler för lagshow, flagglopp mm. Detta dokument
rekommenderas starkt att läsas av lagledarna. Det finns klipp att se på tex Youtube så att
man lätt kan förstå tex hur Smali och flagglopp går till.
Om inget annat anges i reglementet för Lag-SM gäller den senaste versionen av FEIF R&R
samt det svenska tillägget, som också ligger på SIFs hemsida ( detta uppdateras varje år så
var noga att ni har senaste versionen). Där kan du bland annat läsa Svenska
Islandshästförbundets uppförandekod, hitta all information om godkänd utrustning, hur
många gånger en häst får starta på en tävlingsdag, samt beskrivning och regler för de olika
grenarna. Det är viktigt att lagledaren har koll på detta så att det inte uppstår bekymmer
som kan påverka lagets resultat negativt på grund av att man inte känner till reglerna. Har
man frågor kring reglementet är det jättebra att gå till någon av domarna och ställa frågan
direkt till dem, som så klart har mycket god kunskap i ämnet.
Ryttarlicens krävs, information om detta hittar du på SIFs hemsida. Tillsammans med
licensen ska hästpass, vaccinationsintyg och ryttarförsäkran visas vid incheckning precis som
på alla tävlingar.
Uttagning
Laguppställningen ska vara färdig innan uttagningen äger rum. Det är laget som tillsammans
rider uttagningen för att kvala till Lag-SM, inkl reserver. Alla ryttare som är med i laget skall
delta på en uttagning för att laget ska vara berättigat att anmäla sig till Lag-SM. Uttagningar
finns på olika platser i landet, i indTA finns de planerade kvalen till Lag-SM. Kval till Lag-SM
måste vara en officiell tävling ,öppen för andra klubbar/föreningar/lag med plats för

minimum 18 tävlande för att den ska vara godkänd som uttagning. Hittar ni ingen passande
kvaltävling går det bra att själva anordna ett kval. Hur man gör får ni hjälp med. Hör av er
på Lag-SM mailen.
Anmälan
Anmälan till kval, ofta görs detta via indTA eller icesale, se till så att ungdomarna anmäler sig
i rätt grenar. Det enklaste är att lagledaren eller annan lämplig person som har koll på
laguppställningen anmäler hela laget samtidigt.
När kvalet är genomfört ska lagledaren skicka in lagets poäng. till
lagsmislandshast@gmail.com. Man fyller i blanketten: Inrapportering poäng Lag-SM och
skickar denna via mejl till lagsmislandshast@gmail.com. Denna skall vara inskickad senast
den 2 juli. När alla lag rapporterat in sina poäng görs en samanställning av de som går
vidare till Lag-SM. Detta meddelas på Facebook gruppen Lag-SM och via mail och på SIFs
hemsida. Gå gärna in och gilla sidan på Facebook för att hålla er uppdaterade!
Om ert lag är ett av de som går vidare för att tävla på Lag-SM ska hela laget anmälas
samtidigt. Hur ni anmäler laget hittar ni på Lag-SM’s hemsida www.lagsmislandshast.se och
alla lagmedlemmar ska anmälas från samma inloggning för att minska antalet fel i anmälan
och framförallt underlätta för tävlingsarrangören. Det är väldigt viktigt att anmälan görs
korrekt från början och man får gärna höra av sig om man är osäker på något. Lagen skall
vara anmälda och betalning genomförd senast den 6 juli.
De ekipage som rider uttagningen är de ekipage som ska rida för sitt lag på Lag-SM.
Tävlingen
Det är många ekipage och många olika grenar på tävlingen så vi ber er att ha respekt för
tävlingsarrangörernas önskemål och tidsprogrammet för att få en så bra och trevlig tävling
som möjligt.
Ryttarmötet hålls innan tävlingen startar på den första tävlingsdagen och är obligatoriskt
för alla lagledare. Där utser tävlingsdeltagarna en ryttarrepresentant, och det finns
mjölighet att ställa frågor till tävlingsarrangören, domarna är också på plats för att svara på
frågor.
Reserverna deltar i tävlingen men deras poäng räknas inte in i lagets slutpoäng. Däremot
tävlar reserverna om priset som bästa reserv, där den med högst medelpoäng i ridna grenar
vinner.
Frågor
Har du som lagledare frågor eller funderingar får du jättegärna kontakta oss så ska vi
försöka hjälpa dig. Kontakta oss på lagsmislandshast@gmail.com
Stort lycka till på uttagningen, hoppas att vi ses på Lag-SM!
Hrimfaxi Islandshästklubb och Svenska Islandshästförbundet

