Till arrangörer och ÖD i Skåne v. 32 i samråd med SvRF

197.6.2 Deltagare och medhjälpare
Tillträde till tävlingsplatsen har deltagande ryttare och högst en medhjälpare per häst. Young
riders och yngre ryttare samt pararyttare får ha två vuxna medhjälpare för en häst, därefter
maximalt en medhjälpare per ytterligare hästar. Särskilt kommunicerade regler gäller för
sportkörning. Ryttare och medhjälpare ska inte ankomma tidigare än vad som bestäms av
arrangören, med utgångspunkt att minimera vistelsen på tävlingsplatsen. Ryttare och medhjälpare
ska skyndsamt lämna tävlingsplatsen efter avslutade ritter vid tävlingsdagen. Arrangören är
ansvarig för att moment 197.6.2 upprätthålls.

Så här ska ovanstående tolkas och följas:
Ingen annan än de ovanstående får finnas på tävlingsplatsen dvs ryttaren och en medhjälpare/häst.
Här finns ingen åldersbegränsning vilket innebär att underårig kan vara medhjälpare.
Till UR och yngre måste däremot båda medhjälparna vara vuxna, 18 år och äldre, medan övriga
medhjälpare till ytterligare hästar kan vara underåriga.
Problemet uppstår när någon med många hästar kommer och har sina vanliga hästskötare plus andra
som kan fylla upp ”kvoten” för antalet medhjälpare. Inget att göra åt men regeln säger också att
ryttare och medhjälpare kommer samtidigt, inte tidigare än behövligt och lämnar tillsammans.
Ryttare uppmanas att inte fylla ut ”kvoten” med övriga.
Även när är det gäller barn till ryttare, småsyskon, hästägare, släktingar och övriga gäller
ovanstående fullt ut!
Då det är arrangören som ansvarar för att regeln följs måste parkeringsvakten(erna) ha fullständig
kontroll/förteckning på vem som får tillträde (armband, badgar, stämplar). Diskussioner om vem som
är på tävlingsplatsen ska inte föras någon annanstans!
Det är ÖD som tillser att arrangören följer dessa regler.
Det är viktigt att alla arrangörer informerar och följer samma normer för att undvika argumentet att
”så gör de ingen annanstans!”
Detta gäller intill dess att nya rekommendationer kommer från FHM.
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