Ändringar i TR I 2015

Mom
110 Allmänt
110.6.2 Dispenser
110.8 Skrivtekniska
förenklingar
111 Definitioner
111.9.5 Ponnyryttare

Ändring/nyheter
Ny styckeindelning
Dispenser finns publicerade på nätet
"Han" borttaget om alla ryttare. Kallas
nu "ryttare"!
Nya definitioner tillagda
Ny åldersindelning av ponnyryttare i
kat C och D. Grupp 1 upp t o m 16 år
Grupp 2 17-20 år

113 Kommersiella
rättigheter
120.6 Klubbtävling

Nyskrivet med styckeindelning

123 Särskilda
tävlingar/klasser
130 Deltagande
131.1.2 Anmälan
131.2.1 Tidpunkt för
anmälan öppnar

131.2.2 Anmälan stänger

Syfte
Översikt
Tydlighet
Anpassning
Tydlighet
Få fler att stanna kvar i
sporten.
Rättvisare tävling inom
respektive åldersgrupp.
Tävling mot jämnåriga.
Tydlighet

Tillagt att SVJs regler för veterinär
närvaro gäller.
Särskilda tävlingar

Tydlighet

Ny styckeindelning
Häst får endast anmälas till en tävling
per tävlingsdag.
I de fall arrangören valt att på något
sätt maximera antalet starter, öppnar
möjlighet till anmälan 1 månad innan
anmälan stängs, klockan 18.00 för
regional och lägre tävling och klockan
19.00 för nationell och högre tävling.
2.2 Anmälan stänger
Organisation ska i propositionen välja
tidpunkt för ordinarie anmälans utgång
mellan nedanstående alternativ.
2.2.1 Veckan före
Ordinarie anmälan måste göras senast
tisdag kl. 18.00 veckan före tävlingens
början. Vid tävling som börjar annan
dag än fredag, lördag eller söndag
gäller anmälningsdagen angiven i
propositionen.
2.2.2 Två veckor före
Ordinarie anmälan måste göras senast
tisdag kl. 18.00 två veckor före
tävlingens början. Vid tävling som
börjar annan dag än fredag, lördag eller
söndag gäller anmälningsdagen
angiven i propositionen.
2.3 Tidigare datum
Arrangör har rätt att sätta tidigare
betaldatum på listor, till exempel för

Tydligare
Häst ersatt ekipage.

Bytt rubrik

Två olika klockslag för att inte
överbelasta
anmälningssystemet.

Alla tävlingsarrangör väljer i
propositionen om man vill ha
anmälningsstopp i veckan
före (tidigare enbart möjligt
på hopptävling) eller två
veckor före (tidigare enbart
möjligt i dressyr, körning,
fälttävlan och distans).

131.3.1 Avgifter till tävling

boxar och el.
Anmälningsavgift ska betalas senast
Bestraffningen för att vägra
tidpunkt, betaldagen, enligt
betala sina avgifter skärps.
anvisningarna i propositionen.
Tävlingsarrangören får betrakta en
anmälan som återtagen om avgiften
inte inkommer inom föreskriven tid.
Anmälare, som inte återtagit sin
anmälan måste betala anmälningsavgift
för alla klasser anmälaren anmält till
oavsett om ekipaget kommer till start
eller inte. Vägran att betala
anmälningsavgift kan bestraffas med
böter eller anmälan till
Disciplinnämnden.

131.3.2 Betalning vid
anmälan

Arrangör får i propositionen ange att
anmälningsavgiften ska betalas i
samband med anmälan. I sådant fall
utgår 131.4 det vill säga det går inte att
återta anmälan.

131.4 Återtagen anmälan

Endast om ryttaren återtagit sin
anmälan enligt nedan befrias ryttaren
från skyldigheten att betala
anmälningsavgiften. Senaste tidpunkt
för återtagen anmälan infaller som en
följd av valet i mom 131.2
1 Veckan före.
Anmälan kan återtas senast fredagen kl
18.00 veckan före tävlingens början.
Vid tävlingar som startar på annan
veckodag än fredag, lördag eller söndag
gäller tidpunkt angiven i propositionen.
2 Två veckor före
Anmälan kan återtas senast fredagen
kl. 18.00 två veckor före tävlingens
början. Vid tävling som börjar annan
dag än fredag, lördag eller söndag
gäller tidpunkt angiven i propositionen.
3 Ingen återtagen anmälan

Alltför många har
"spontananmält" till tävling
för att sedan återta sin
anmälan. Detta har ställt till
stora problem för en del
arrangörer av väldigt
populära tävlingar. Många
ekipage har hamnat på
kölistor utan möjlighet att
veta om de får plats eller inte.
Om arrangören väljer denna
metod kan anmälaren
följaktligen inte återta sin
anmälan och få avgiften
tillbaka. Avanmälan/strykning
ska göras i vanlig ordning.
En följd av valet i tidpunkt för
ordinarie tidpunkt för
anmälningstidens utgång.

131.7 Maximerat antal
starter

131.8 Efteranmälan

132 Kvalifikation

141 Hederspriser

144 Prisutdelning

I de fall arrangören valt betalning i
samband med anmälan mom 131.3.2
går det inte att återta anmälan.
7.1 Arrangör får maximera antalet
starter i klass/dag/tävling. Detta ska
framgå av propositionen.
Vid maximerat antal starter får
arrangören avsluta ordinarie
anmälningstid i förtid.
7.2 Reservera starter
Arrangör får reservera högst 10% av
antalet starter i klass/dag/tävling för en
i propositionen tydligt angiven kategori
ryttare.
7.2 Turordning vid maximerat antal
starter.
7.2.1 Reservlista upprättas.
7.2.2 Vid strykningar sätts reserver in i
startlistan i den tur de anmält sig.
7.2.3 När reservlistan är tom kan
klassbyten och efteranmälningar sättas
in.
7.2.4 Reserver och klassbyten sätts in i
startlistan enligt regler för
efteranmälan
Efteranmälan kan göras i mån av plats
senast enligt tidpunkt och mot kostnad
angiven i propositionen.
Efteranmälan ska göras via TDB för
ryttare och häst som inte tidigare varit
anmäld till tävlingen.

Tydligare regler i samband
med turordningen vid
maximerat antal starter.
Helt nytt är att arrangören får
reservera högst 10% av
antalet starter.
Till vem man reserverat dessa
starter ska då tydligt framgå
av propositionen. T ex till
klubbmedlemmar eller
landslagsryttare och absolut
inte något "wild card" där
man frångår
kvalificeringsbestämmelserna
.

Eftersom det blir ännu
strängare bestraffning mot
dem som startar, eller tillåts
starta, utan giltig licens, se
mom 150 måste all anmälan
även efteranmälan gå genom
TDB. Det kan då hända att
arrangören väljer att bara ta
emot efteranmälan fram till kl
18.00 dagen före tävling för
att försäkra sig om att kunna
hämta hem anmälan från
TDB.
Strängare regler för att starta
utan kvalificeringsresultat.

Kvalificeringsregler/Uppklassningsregle
r anges i respektive grens TR. Ryttare,
ekipage eller häst som startar i tävling,
uppklassad respektive utan att vara
kvalificerad, avstängs från klassen, även
om det upptäcks i efterhand.
Ryttaren bestraffas med böter på
1500:-.
Hederspris kan vara presentkort, som
På förekommen anledning
kan omsättas i varor.
kan alltså inte presentkort
omvandlas till pengar i
sekretariatet.
Arrangör beslutar hur, om och när
Det finns rekommendationer

prisutdelning ska ske.

150 Licenser

150.2.1.2 Ryttarlicens

151 Reklam, sponsorer

Start utan aktiverad licens är inte
tillåtet och medför avstängning från
klass/klasser samt bestraffas med böter
om 1 500 kr. Arrangör som tillåter start
utan aktiverad licens bestraffas med
böter om 1 500 kr.
Löst licens innebär att ryttaren godkänt
publicering av namn i Svenska
Ridsportförbundets officiella organ och
i TDB
Svenska Ridsportförbundet förfogar
ensamt över reklam- och
marknadsrättigheter vid internationella
tävlingar som VM,EM och Nations Cup.
För Olympiska Spel eller andra tävlingar
under IOK:s beskydd gäller särskilda
regler.
En hästägare eller ryttare kan skriva
avtal om reklamexponering med
sponsorer. Ryttare har rätt att bära
reklam/logotyp på klädsel,
vojlock/schabrak, insektsluva eller vagn
enligt nedan specificerade areor.
Som reklam räknas inte hästens namn,
ryttarens eller ägarens namn, klubbens
namn eller emblem.

164 Ponnymätning

2. Utan mätintyg
I tävlingsklass där kategoriindelning
inte används krävs inget mätintyg.

170.3.3
Vaccinationsbestämmelse
r

I det fall mer än 365 dagar gått mellan
B-vaccination och R-vaccination eller
mellan två R-vaccinationer inträder
startförbud. Om R-vaccination utförs
inom 21 dagar upphävs startförbudet.
Start utan uppvisande av gällande
vaccinationsintyg medför avstängning.

170.5
Vaccinationsbestämmelse
r
172 Dopingkontroll häst
173 Hästbesiktning

174 Otillåten hantering av
häst

i resp TR. Har arrangören
bestämt sig för något annat i
samband med
prisutdelningen kan detta
framgå i ryttarmeddelandet
eller meddelas på plats.
Även arrangör bestraffas vid
start utan aktiverad licens.

Klargörande. Även i
licensansökan i TDB kommer
det att finns ett sånt här
godkännande.
Omskriven text.

Förenkling att användas vid t
ex vid cm-hoppningar Bed A
eller A:stil och
programridning.
Sista meningen förtydligar
vad som händer när man
omvaccinerar inom de 21
dagarna.
Förtydligande

Styckeindelat
Vid hästbesiktning ska person som visar
bära godkänd hjälm. Visning utan
godkänd hjälm kan medföra böter.

Tydlighet
Säkerhetstänk

1. Allmänna regler
Bestämmelserna om otillåten

Rubriken är ny. Det kallas
numera Otillåten hantering

hanteringen av häst som regleras i TR I
och respektive grens TR gäller inom
hela tävlingsområdet.
2. Förbjudna åtgärder
Varje åtgärd mot häst som har karaktär
av bestraffning är otillåten hantering av
häst. Exempel:
2.1 Hårda slag med eller utan
tillhyggen.
2.2 Ryck i tyglar eller tömmar.
2.3 Kraftiga skänkelslag.
2.4 Kraftiga drivningar med tömmar
eller piska.
2.5 Sporrning.
2.6 Skrik, svordomar eller andra
olämpliga uttryck.
2.7 Hård drivning av uttröttade hästar.
2.8 Användande av tungband.
2.9 Överdrivet användande av spö.
2.10 Bremsning.
2.11 Om hästen blöder eller har
märken efter användande av sporrar
eller spö/körpiska, var som helst på
hästen, medför detta avstängning.
Vid mindre blödning kan grenspecifik
regel gälla. Detta finns då angivet i
respektive grens TR (se TR III moment
391.4., TR IV moment 418, TR V
moment 501.8., TR VII moment 734.5.).
3. Överdrivet användande av spö,
piska eller sporrar.
Spö, piska eller sporrar får inte
användas som bestraffning utan endast
som anvisning. I körning finns piskan
som ett hjälpmedel, att liknas vid en
skänkel.
Det är förbjudet att använda spö, piska
eller sporrar för att ventilera en
ryttares humör.
Ridning med uppvinklat spö och
rundslag är förbjudet. Med rundslag
menas när spöhanden lyfts högre än
ryttarens axel. I körning menas
rundslag med att kusken har
piskhanden höjd över sitt huvud och
tillrättavisar eller manar på hästen.
Om hästens skinn går sönder är det
alltid överdrivet användande av spö,
piska eller sporrar.

av häst. Tidigare använde vi
ordet behandling, men det är
veterinärer som behandlar
hästar.
Det här moment är omskrivet
och styckeindelat så att det
ska bli lättare att läsa och
förstå. Här finns numera
också texten om
oproportionerligt ekipage
Det går inte i text att beskriva
allt som är otillåten hantering
av häst. Egentligen borde det
inte behövas skrivna regler
om detta. Det ska var och en
som sysslar med djur och i
synnerhet vi som sysslar med
hästar självklart begripa.
Det är viktigt att alla vi som
medlemmar i
Ridsportförbundet ser till att
inga hästar blir otillåtet
hanterade! Det är inte bara
överdomare och domare som
ska uppmärksamma dessa
avarter. Lite civilkurage
behövs!

4. Bestraffning
Ryttare som gör sig skyldig till någon
form av otillåten hantering av häst eller
i övrigt uppträder olämpligt mot häst,
kan avstängas från vidare deltagande i
klassen/klasser eller
tävlingen/meetinget efter beslut av
tävlingsjuryn. Sådant beslut kan inte
överklagas.
Ryttare eller medhjälpare som beter sig
på angivet sätt kan också anmälas till
Svenska Ridsportförbundet och
bestraffas enligt 14 kap. RF:s stadgar.

175 Startförbud häst

178 Olycksfallsvård
178.2.1 Sjukvårdspersonal

5. Oproportionerligt ekipage
Om det i anslutning till en tävling blir
aktuellt att betrakta en ryttare som för
stor för sin häst/ponny, ska domare,
överdomare och tävlingsveterinär, om
sådan finns, samråda. Är dessa överens
om att så är fallet, meddelas ryttaren,
minderårig tillsammans med målsman
eller ansvarig person, att man funnit
ryttaren vara för stor. Ryttaren
informeras om att denna varning
kommer att rapporteras till Svenska
Ridsportförbundet.
Överdomare eller domare kan meddela
startförbud för häst, som inte är i
tävlingsmässigt skick, vars
prestationsförmåga, kondition eller
allmäntillstånd bedöms göra
tävlingsdeltagande olämpligt eller
stötande för allmänna opinionen. Om
veterinär finns på tävlingsplatsen ska
överdomaren samråda med denne.
Överdomare eller domare kan även
meddela startförbud för ekipage som
utgör fara för sig själv eller
omgivningen.
Överdomarens eller domarens beslut
kan inte överklagas.
Omskrivet och styckeindelat
Sjukvårdpersonal ska vara sakkunnig
och lägst ha aktuell utbildning i HLR för
att vid en olycka kunna ta hand om
såväl lättare skador som att bistå med
livsuppehållande åtgärder i avvaktan på
ambulans.
Sjukvårdspersonalens placering ska

Se kommentar ovan.
Nytt i texten är frasen "inte i
tävlingsmässigt skick", som
inte funnits i TR tidigare. Nu
kan den som inte klarar av sin
häst på ett tillfredsställande
sätt få startförbud.

Arrangören ska ordna
sjukvårdsinsatserna på bästa
sätt. Detta är minimikrav. Ju
bättre utbildad personal man
har desto bättre. Det nya är
att platsen där
sjukvårdspersonalen befinner

vara tydligt utmärkt.
182 Bestämmelser för
godkända officiella
funktionärer

1. Allmänt
Officiella funktionärer, såsom
överdomare, domare, teknisk delegat,
mätmän och banbyggare, som är
godkända av Svenska
Ridsportförbundet, ska anses vara
experter inom sitt område för den nivå
som respektive funktionär är godkänd
för, och därmed ha god kunskap om
principerna för tävling och vara väl
insatta i Svenska Ridsportförbundets
reglemente.
Officiella funktionärer representerar
alltid Svenska Ridsportförbundet.
2. Intressekonflikt
En officiell funktionär måste undvika
alla former av verkliga eller upplevda
intressekonflikter. En officiell
funktionär måste ha en neutral,
oberoende och ärlig inställning
gentemot ryttare, hästägare, tränare,
organisationer och andra officiella
personer och integrera väl in i ett
funktionärsteam. Finansiella och/eller
personliga intressen får aldrig påverka
eller uppfattas som påverkan på
funktionärens sätt att döma.
2.1 Domare i bedömningsgrenar
För domare i bedömningsgrenar finns
aktiviteter som leder till eller kan leda
till en intressekonflikt:
2.1.1 Regelbundet träna en
häst/ryttare under närmast föregående
tre månader. Som regelbundet räknas
minst en gång per vecka. Detta gäller
även när elev dömer sin tränare.
2.1.2 Vara delaktig eller ansvarig för
uttagningen av ekipage till lag.
2.1.3 Vara ägare eller delägare till i
tävlingen deltagande hästar.
2.1.4 Vara i en finansiell
beroendesituation gentemot eller dra
ekonomisk fördel av hästägare, ryttare,
tränare, organisationer eller andra
därtill relaterade organisationer.
2.1.5 Ha en nära personlig relation till
en deltagare i tävlingen.

sig ska vara utmärkt. Man ska
inte behöva leta efter denne.
Nytt moment som reglerar
officiella funktionärers roll
som representanter för SvRF.

2.2 Informationsskyldighet
Om risken för att en intressekonflikt
kan uppstå, eller kan komma att
uppfattas som en sådan, är
funktionären skyldig att omgående
informera Svenska Ridsportförbundets
sportchef om detta.
3. Uppträdande
Under tävling ska funktionären iaktta
punktlighet och även i övrigt uppträda
korrekt som ett föredöme för svensk
ridsport.
4. Förberedelser
En officiell funktionär ska vara väl
förberedd för den tävlingsform som
funktionären har uppdrag i samt i
positiv anda samarbeta med såväl
organisation som domarkollegor.
5. Disciplinära åtgärder
Svenska Ridsportförbundets
tävlingssektion har rätt att efter
anmälan till Svenska Ridsportförbundet
genomföra disciplinära åtgärder mot
officiella funktionärer som inte följer
dessa bestämmelser och/eller Svenska
Ridsportförbudets reglemente. Sådana
disciplinåtgärder kan vara:
5.1 Skriftlig varning,
5.2 Avstängning under viss tid.
5.3 Avstängning och strykning ur
Svenska Ridsportförbundets
funktionärslista.
Mom 190-195 Det
rättsliga systemet med
olika slags bestraffningar,
protester och
överklaganden

Inga direkta nyheter men omskrivet
och uppdelat i stycken.

Tydlighet

