LAGSATSNING KLRK 2012
Lagsatsningen för KLRK:s tävlingsryttare går ut på:
Att öka förståelsen mellan olika träningsgrupper
Att skapa laganda och klubbkänsla i en individuell sport
Att höja kompetensen på våra tävlingsryttare
MÅTTO
Lagkänsla och glädje
MÅLGRUPP
Alla KLRK:s tävlingsryttare
LÅNGSIKTIGT MÅL
Att delta med lag i elitseriens alla discipliner. D v s hoppning och dressyr för både ponny och häst.
MÅL 2012
Hoppning hästar:
Div 2 och 3, minst ett lag i varje division som ska kunna genomföra alla tre omgångarna.
Div 1, ha ett slagkraftigt lag.
Hoppning ponny:
Div 2 och 3, minst ett lag i varje division som ska kunna genomföra alla tre omgångarna. Här tävlar vi
utan hets, ingen toppning av lagen, här har vi bara kul.
Div 1, ha ett slagkraftigt lag.
Dressyr hästar:
Div 2 och 1, ett slagkraftigt lag i varje division.
Dressyr ponny:
Div 2 och 1, ett slagkraftigt lag i varje division.
Elit, förhoppningsvis laget kvar i elitserien.
UPPLÄGG
Att ha någon gemensam träning per år där alla i lagryttare försöker vara med.
Att ta ut fyra tävlingar/disciplin där alla i gruppen i försöker delta.
Att ha olika föreläsningar.
Att ha mental träning och fystest.
Att ha någon gemensam aktivitet typ teambuilding.
KRITERIE
Att man är medlem och licensierad för Karlskrona-Lyckå Ridklubb
Att man hjälper till på klubbens hemma tävlingar.
TRÄNARE VID DE GEMENSAMMA TRÄNINGSTILLFÄLLENA
Hoppning: Björn Carlsson
Dressyr: Vakant
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AVTAL OM DELTAGANDE I KLRK:s LAGSATSNING 2012
Att vara med i Karlskrona-Lyckå Ridklubbs lagsatsning innebär att
Jag ska:
– vara en god kamrat
– vara ett föredöme för övriga medlemmar
– följa KLRK:s värdegrunder
– hjälpa till på klubbens tävlingar
Jag får:
– delta i de gemensamma träningarna
– delta i våra gemensamma föreläsningar och utbildningar
– delta i avsuttna aktiviteter
– lagklassernas start och anmälningsavgifter betalda
– viss reseersättning och förklass betald i div 1 och högre

Jag är medveten om att som lagdeltagare måste man låta laget gå före sin
individuella satsning.
Jag har tagit del av KLRK:s lagsatsningsdokument och lagpolicy

Ryttarens underskrift

Målsmans underskrift (för deltagare under 18 år)

2011-10-05

