Mätreglemente för ponnyer inom Svenska Ridsportförbundet.
Enligt TR I moment 164. Gäller från 2018-01-01. Fastställt av Tävlingssektionen 2017-08-23.
Allmänt
1. Ponny som tävlar i Sverige på SvRF:s tävlingar ska ha mätintyg utfärdat av SvRF. Mätintyg kan endast utfärdas för
ponny för vilken uppvisas gällande ID-handling/EU-pass.
2. Mätning ska bokas i tävlingsdatabasen TDB av ponnyns ägare/företrädare.
Bokas på följande adress: tdb.ridsport.se/pony_measurements.
3. Mätning för årsintyg och sista obligatoriska mätintyg ska ske vid på av SvRF godkänd veterinärklinik.
Lista finns på www.ridsport.se/Tavling/Ponnymanual/
4. Vid mätning för årsintyg samt vid mätning för sista obligatoriska mätning ska samtidigt delta två av SvRF godkända
mätfunktionärer och en veterinär.
Lista finns på http://www.ridsport.se/Tavling/Ponnymanual/
5. Med undantag för kontrollmätning får ponny mätas högst två gånger under samma kalenderår och då endast av
samma mätfunktionärer som vid första tillfället.
6. Det senast utfärdade mätintyget i original är gällande. Tidigare mätintyg upphör att gälla när nytt intyg utfärdas.
7. SvRF beslutar varje år om normkostnader för mätning. Till dessa kostnader kommer ersättning för resor samt
ersättningen för mätstationen.
ID-handlingar
7. Som ID-handling för svenskfödd ponny gäller endast registrering i stambok som förs av avelsförening vars plan och
riktlinjer godkänts av Statens Jordbruksverk.
7.1. Som ID-handling för inom EU-EES-land född ponny gäller i födelselandet gällande ID-handling. För i annat land
född ponny fordras svensk registrering.
7.2. Mätintyg kan endast utfärdas till ponny som enligt ID-handlingen är chipmärkt, eller till ponny som är frysmärkt
och registrerad i Svensk Travsport.
Dispens för lektionsponnyer
8. SvRF kan ge dispens till ridskolor att mäta lektionsponnyer på ridskolor. Med lektionsponny menas en ponny som
under de två senaste månaderna (sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat) regelbundet används i
lektionsverksamhet vid reguljär ridskola minst 50 timmar per månad med olika ryttare.
Fullständiga regler: www.ridsport.se/ImageVault/Images/id_16753/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
9. Lektionsponny som ska tävlas av annan än lektionsryttare och/eller som säljs måste mätas på nytt, på av SvRF
godkänd klinik vid ordinarie mätning innan tävling, för att mätintyget ska vara gällande.
Ponnyns ålder
10. Ponny kan mätas från och med det år den fyller ett år.
10.1. Årsintyg för ponny yngre än fyra år gäller endast under det kalenderår det utfärdats. Efter det ska ponnyn mätas
vid 4, 6 och 8 års ålder. Av årsintyget ska det framgå hur länge det är giltigt. Ponny, som vid mätning tidigast vid 4 års
ålder har en mankhöjd som understiger övre kategorigräns med minst 5 cm, behöver inte mätas om förrän vid sista
obligatoriska mätning.
10.2. Från och med 8 års ålder utfärdas det sista obligatoriska mätintyget som gäller för resten av ponnyns liv om det
inte enligt punkt 25–27.2 i det här reglementet blir ogiltigt efter kontrollmätning.
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Identifiering och förberedelser
11. Både mätfunktionärerna och veterinären ska förvissa sig om att förhållandena för mätning är acceptabla.
12. Veterinären ska före mätning kontrollera att ponnyn är i mätbart skick, att angiven ålder är korrekt, att ponnyn
inte är så hårt verkad att den halt eller ömmar, samt att den inte har utsatts för eller är utsatt för olämplig
preparering. Finner veterinären skäl till anmärkning i något av dessa hänseenden ska ägaren/företrädaren informeras
om att ponnyn inte kan mätas förrän vid senare tillfälle. Veterinärens beslut i dessa frågor kan inte överklagas.
13. Ponnyns signalement ska kontrolleras mot uppvisad ID-handling enligt punkt 1. För att identitetshandling ska
kunna godtas måste den vara fullständig och uppvisas i original. Föreligger avvikelse från signalementsbeskrivningen
eller om det finns annat skäl att ifrågasätta ponnyns identitet får mätintyg inte utlämnas.
Mätningen
14. Av SvRF godkänd mätkäpp ska användas. Mätkäppen ska vara försedd med två vattenpass och metallskoning
nedtill.
15. Det är ägarens/företrädarens skyldighet och i dennes eget intresse att ponnyn är väl uppfostrad, hanterbar och
förberedd för mätning. Ponnyn ska behandlas lugnt och tillåtas slappna av under maximalt en timme. Tiden kan
förkortas efter beslut av mätfunktionärerna och veterinären i samråd.
16. Ponnyn ska vid mätning ställas upp med frambenen parallellt och lodrät mot marken. Tådelen på framhovarna ska
vara vinkelrät mot ponnyns längdriktning med maximalt 5 centimeters skillnad vad avser framkanten. Båda bakbenen
ska vara viktbärande och stå så lodrätt under ponnyn som möjligt. Skillnaden mellan bakhovarna i längdriktning får
inte överstiga 15 cm. Ponnyns huvud måste hållas i naturligt läge i förhållande till halsen. Ponnyn ska vara
normalskodd för ridsport och får inte vara broddad eller endast tåskodd vid mätningen. Har ponnyn skor med fasta
broddar görs endast avdrag med 1 cm. Vid mätning ska ponnyn stå fritt, alltså inte i tvångsspilta eller på annat sätt fast
uppbunden.
17. Samtliga närvarande mätfunktionärer ska lägga på mätkäppen och läsa av mätvärdet på ponnyn.
17.1. Vid tveksamma fall ska ponnyn mätas fem gånger av samtliga mätfunktionärer som deltar i mätningen av
ponnyn vid samma tillfälle.
18. Måttet ska tas på mankens högsta punkt, vilken i tveksamma fall fastställs i samråd med veterinären genom
palpation.
Mätresultat
19. Om ponnyn är skodd avräknas 1 cm från mätresultatet. Ponnyn ska vara normalskodd för ridsport. När avräkning
för eventuell sko är gjord avrundas mätvärdet nedåt till närmsta heltal. Detta resultat anges som uppnått mätresultat.
20. Vid tveksamma fall ska ponnyn mätas fem gånger av samtliga de mätfunktionärer som deltar i mätningen av
ponnyn vid samma tillfälle. Majoritetsvärdet utgör det slutgiltiga mätresultatet. Om majoritetsvärde inte kan
fastställas gäller det lägre mätresultatet.
Rapportering
21. Direkt efter utförd mätning ska intyg på av SvRF fastställd blankett utfärdas och anteckning görs i passet.
22. Intyg ska utfärdas även om hästen visar sig vara över ponnymåttet. Alla uppgifter, även mankhöjd, fylls i, varefter
intyget överkorsas. Resultatet införs även i TDB.
23. Fullständigt ifyllt original av mätintyget ska i samband med mättillfället överlämnas till ponnyns ägare eller
representant på platsen.
23.1. Det är ansvarig mätfunktionärs ansvar att omedelbart efter utförd mätning skicka en kopia av mätintyget till
SvRF. Ansvarig mätfunktionär behåller en kopia.
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24. Den ansvarige mätfunktionären ska senast dagen efter utfärd mätning föra in resultatet i TDB.
Kontrollmätningar
25. SvRF kan beordra kontrollmätning för att bedöma om en mätning är korrekt utförd och utser då två av SvRF
godkända mätfunktionärer, vilka kontaktar berörd klinik och ger de mätfunktionärer (idag aktiva mätfunktionärer),
som gjort den ifrågasatta mätningen tillfälle att närvara.
25.1. När kontrollmätning görs på SvRF:s begäran svarar SvRF för kostnaderna.
26. Ägare, som vill ifrågasätta mätningen av sin egen ponny, kan hos SvRF begära kontrollmätning.
26.1. Skriftlig begäran med angivande av särskilda skäl till detta ska skickas till SvRF:s kansli tillsammans med en
deposition av 1000 kr.
26.2. Depositionen sätts in på Svenska Ridsportförbundets bankgiro 167-5115. Ange ”Kontrollmätning+ponnyns
namn” på avin.
26.2.1. Den som begär kontrollmätning ska i förväg kontakta en för station ansvarig mätfunktionär och i begäran till
SvRF ange vilken ansvarig mätfunktionär som avses utföra kontrollmätningen. Om begäran av kontrollmätning beviljas
kontaktar SvRF ansvarig mätfunktionär för klartecken. Därefter ska den som begärt kontrollmätningen boka mätning i
TDB med angivande av ”Kontrollmätning”.
26.3. Begäran om kontrollmätning ska avslås av SvRF om kontrollmätning redan har skett eller om begäran bedöms
oskälig.
26.3.1. En begäran bedöms alltid som oskälig om ponnyn är 3 cm eller mer från kategorigräns, och/eller om ponnyn är
15 år eller äldre och/eller om den senaste mätningen utfördes för mer än 365 dagar sedan.
26.4. Den som begärt kontrollmätningen svarar för kostnaderna. Beviljas inte begäran eller visar det sig att det
ifrågasatta mätintyget angett fel kategori återbetalas depositionen. Stannar däremot ponnyn inom tidigare kategori är
depositionen förverkad.
26.5. Om begäran om kontrollmätning avslagits av SvRF kan beslutet överklagas till Disciplinnämnden. För att
Disciplinnämnden ska kunna ta upp ärendet måste Disciplinnämnden ge prövningstillstånd.
Rutinmätning som kan leda till SvRF:s kontrollmätning
27. SvRF beslutar fortlöpande om rutinkontroller vid tävlingar. Skulle det där bedömas att ponny överstiger sin
kategorigräns med 2 cm eller mer kan kontrollmätning beordras. Det ska i så fall ske vid särskilt tillfälle inom 8 veckor.
Detta gäller oavsett om ponnyn innehar ett års- eller sista obligatoriska mätintyg.
27.1. Visar kontrollmätning avvikelse från gällande avvikelse från gällande mätintyg ersätts det av intyget från
kontrollmätningen.
27.2. Ponny med mätintyg utfärdat av SvRF som vid kontrollmätning inte godkänns som ponny får sitt tidigare
utfärdade mätintyg ogiltigförklarat och kan inte längre tävla som ponny.
Mätfunktionärer
28. SvRF utser lämpligt antal mätfunktionärer, som ska ha genomgått av SvRF genomförd utbildning för att kunna
godkännas. Efter godkännande ska godkänd mätfunktionär genomgå repetitionsutbildning minst vartannat år för att
behålla godkännandet. Mätfunktionär bör helst även vara godkänd ID-kontrollant. Lista på godkända mätfunktionärer
finns i TDB och på www.ridsport.se.
29. Vid mätning för årsintyg samt vid mätning för sista obligatoriska mätning ska samtidigt delta två godkända
mätfunktionärer och en veterinär. Mätfunktionärer ska vara godkända av SvRF.
30. Det får inte finnas någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för mätfunktionärernas opartiskhet vid
mätningen och det ankommer på mätfunktionären att själv ange sådan och avstå från mätningen (Förvaltningslagens
bestämmelser om jäv gäller).
31. Mätfunktionärer som vid upprepade tillfällen gjort felaktiga mätningar, inte följt mätreglementet eller de givna
föreskrifterna i dessa anvisningar eller inte deltagit i av SvRF ordnad repetitionsutbildning kan genom beslut av SvRF
fråntas sitt godkännande.
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Övrigt
32. Den som berörs av SvRF:s beslut kan överklaga det hos SvRF:s disciplinnämnd, Herrskogsvägen 2, 734 94
Strömsholm, senast 21 dagar efter klaganden fått del av beslutet.
Om begäran om kontrollmätning avslagits av SvRF kan beslutet överklagas till Disciplinnämnden. För att
Disciplinnämnden ska kunna ta upp ärendet måste Disciplinnämnden ge prövningstillstånd.
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