Sida 1 av 23
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Införandet
Uppdraget inbegriper alla berörda delar inom Svenska Ridsportförbundets organisation. Riskkriterier kan
endast utvecklas med hänsyn till sammanhanget, värderingarna, målen och resurserna i organisationen.
Fälttävlan är ett komplett allroundprov för både häst och ryttare liksom ett fantastisk test av ett gott
horsemanship. Men det är också, och kommer så att förbli, en risksport.
Det slutliga beslutet och det yttersta ansvaret för att delta i fälttävlan ligger alltid hos ryttaren. Utifrån nivå
på träning, färdighet och begränsningar i hästens prestationsförmåga är det ryttaren och ingen annan som
avgör om deltagande i en fälttävlan.

Svensk fälttävlans policy vid riskhantering – uttalat uppdrag
Fälttävlanskommittén är besluten att genomföra en systematisk riskhanteringsplan, baserad på följande
uppdrag.
Fälttävlans vision:
Fälttävlan är ridsportens mest kompletta tävlingsform; av ryttaren krävs betydande erfarenhet inom alla
ridsportens grenar och en exakt kunskap om hästens förmåga. Av hästen krävs stor allmän kompetens
uppbyggd genom allsidig (intelligent) och utvecklande träning. (Finns inte i TR IV idag men bör finnas i som
inledning till mom 401.)
Visionsuttryck för terrängprovet:
Terrängprovet utgör ett spännande, utmanande och mångsidigt prov på förmåga och horsemanship, där en
korrekt utbildning och ridning belönas. Detta prov fokuserar på ryttare och hästars förmåga att anpassa sig
till olika och varierande villkor (väder, terräng, hinder, beslutsamhet, osv.) genom hoppförmåga, harmoni,
ömsesidigt förtroende, och i allmänhet "bra bilder". (TR IV – mom 401 Terrängprov.)

Begrepp
Riskhantering
En risk är produkten av sannolikhet och konsekvens (R=SxK). Högsta risken är de händelser som både är
sannolika och med allvarliga konsekvenser. Åtgärder för att identifiera, värdera och förebygga risker kallas
riskhantering. Under identifiera förtecknas alla tänkbara risker, under värdera bedöms både sannolikhet
och konsekvens och under förebygga hanteras de risker som är möjliga att förebygga. Resultatet
presenteras i en matris där den identifierade riskens konsekvens och sannolikhet värderats och getts en
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gradering, t.ex. röd, gul, grön. Riskhantering
genomförs såväl av fälttävlanskommittén ur ett
nationellt och långsiktigt perspektiv som av
tävlingsarrangören vid den aktuella tävlingen.
Eftersom alla risker inte går att förebygga måste
olyckor och kriser kunna hanteras med en särskild
planläggning.

allvarlig
konsekvens

hög sannolikhet

Olyckshantering
Åtgärder för att hantera en inträffad olycka eller fara för olycka. Innehåller olika typscenarier med rutiner,
åtgärder, samband mm. Åtgärderna är riktade mot att klara av olyckssituationen på ett säkert och effektivt
sätt och ge drabbad, drabbade bästa möjliga omhändertagande. Parter i detta är sjukvård, ambulans,
veterinär, polis, hindervakter m.fl. Olyckshanteringen presenteras i en åtgärdsplan i korta punkter och med
tydligt ansvar. Fältävlanskommittén ansvara för att en modell/mall för en sådan plan finns och
arrangören/säkerhetsansvarig på den aktuella tävlingen för att den upprättas.

Krishantering
Åtgärder för att dels hantera den mediala och publika delen vid en olycka, dels det interna
omhändertagandet av funktionärer och berörda (som t.ex. hästskötare, chaufförer, vänner m.fl.) De direkt
drabbade/skadade och anhöriga omfattas av själva olyckshanteringen.
Krishanteringen omfattar även åtgärder för utredning, rapportering till förbund, återkoppling till drabbade
och omsorg om funktionärer på kort och lång sikt.

Grundläggande för riskhantering inom fälttävlan:
Fälttävlan ska utgöra ett spännande och utmanande allroundprov avseende ridförmåga och horsemanship
inom en accepterad och godtagbar risknivå. Alla ansträngningar måste därför göras för att säkerställa att
alla ryttare, på varje nivå, ansvarar för att de deltar med för nivån utbildade hästar för att inte utsättas för
större risk än vad som ligger i tävlingens natur och är allmänt vedertaget av berörda parter. (Mom 463
Grundprincip för riskhantering)

Principer
1. Allt som görs inom riskhanteringen måste ha som mål att se till att hästar och ryttare inte utsätts för
större risk än som ligger i tävlingens natur och som anses acceptabelt för alla inblandade.
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2. Policyn för riskhantering måste ligga i linje med den övergripande riskhanteringen som finns inom
Svenska Ridsportförbundet och FEI, samt stödjas av andra (överliggande) organisationer.
3. Riskhantering ska inte vara en fristående aktivitet utan måste vara en integrerad del av Svenska
Ridsportförbundets och Fälttävlanskommitténs arbete.
4. Policyn för riskhantering måste tas i beaktande i utvärdering av alla beslut och policys relaterade till
fälttävlan.
5. Agerande inom riskhantering måste baseras på en långsiktig och systematisk syn där resultatet förväntas
vara varaktigt, jämförbart och pålitligt. Känslosamma reaktioner, ibland förståeliga, kan vara skadliga och
måste då undvikas.
6. Fälttävlanskommittén ska informeras om och kunna ha synpunkt på annat material som rör riskhantering
inom Svenska Ridsportförbundet. I de fall statistik och/eller expertis finns tillgänglig ska dessa erfarenheter
vägas in.
7. Riskhantering måste vara en ständigt pågående process som är särskilt uppmärksam på inre och yttre
förändringar av tävling och av känslor.
8. En kontinuerlig förbättring av riskhantering måste vara en integrerad del av svensk fälttävlans
verksamhetsmål.
9. Utbyte av erfarenheter och kunskap vad gäller riskhantering ska göras med andra idrottsorganisationer
och på internationell basis inom ridsport för att hela tiden följa utvecklingen i denna viktiga fråga.
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Handlingsplan till svensk fälttävlans riskhantering
Förebyggande insatser
 Skapa en svensk fälttävlanspolicy för riskhantering.


Beakta och utvärdera FEI:s arbete baserat på FEI-säkerhetsdatabas.



Förbättra ryttare och hästars träning och utbildning (speciellt terrängträning).



Förbättra funktionärers (tränare, bandesigners, banbyggares, TD och ÖD, controllers och
hinderdomares) utbildning, träning, utvärdering och kvalifikation.



Skapa ett arbetssätt som uppmuntrar till att mer erfarenhet skapas och att kunskapen sen används



För ryttare och hästar (ny vision för effektivare kvalifikationsregler).



Uppmuntra till lägre risk och ansvarsfull ridning genom att hela tiden ta tillvara den bästa
bandesignen av terrängprovet.



Motverka högre risktagande i våghalsig ridning genom effektivare disciplinära åtgärder.



Medicinsk behandling av ryttare (förebyggande insatser)



Veterinär behandling av hästar (förebyggande insatser)

Dessa förebyggande insatser, avsedda för att minska risken att olyckor sker, menar Fälttävlanskommittén
är det område där man hittar de mest effektiva riskreducerande åtgärderna. Fördelarna som dras,
överstiger de kostnader och eftergifter som själva införandet innebär.

Skyddande insatser
 Ryttares skyddsutrustning (hjälmar och skyddsväst).


Medicinsk behandling av ryttare (behandlingsmöjlighet, medicinsk redogörelse).



Veterinär behandling av häst (behandlingsmöjlighet).



Terränghinder – raserbara och deformerbara konstruktioner.



Metoder och utrustning.

Fälttävlanskommittén anser att dessa insatser, som är ämnade att minimera följderna av olyckor, när de
händer, är lika viktiga i de fall då alternativen till behandling är begränsade och förväntade fördelar
gentemot kostnader är mindre gynnsamma.
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Ryttarens skyddsutrustning: utveckling behövs för att minska riskerna till följd av de allvarligaste fallen som
sker.
Standarden på medicinskt och veterinärt omhändertagande kan alltid förbättras, men den genomsnittliga
standarden av medicinsk och veterinär omsorg på tävlingsplatsen är idag adekvat och orsakar inte ökade
sekundära risker för ryttare eller hästar. Emellertid är det viktigt att standarden övervakas fortlöpande.
Införande av brytbara eller deformerbara konstruktioner på terränghinder förefaller vara den absolut
största möjligheten i området sekundär riskhantering och behöver studeras vidare och utvecklas i
förbindelse med det prioriterade genomförandet av det primära riskhanterandet.

Kommunikationsplan för kriskommunikation
Svensk fälttävlans riskhantering behöver också inbegripa de risker som kan uppstå om man inte
kommunicerar en olycka. Om den inte sätts i sitt rätta sammanhang genom en förebyggande riskhantering
ger den lätt en dålig bild av Svenska Ridsportförbundet och sporten.
Den offentliga bilden av förebyggande riskhantering är lika viktig som de åtgärder som görs utifrån
riskhanteringen självt. En effektiv riskhanteringsplan för kommunikation är nyckeln för att uppnå syftet
med de riskhanterande åtgärderna.
Genomförande av ovanstående:
 En kommunikationsstrategi för Svensk fälttävlans riskhantering måste utvecklas. Alla delar i
riskhanteringen måste göras transparanta och aktivt förklaras.


Införa en tydlig process för att korrekt förmedla information, om en allvarlig olycka inträffar.
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Allvarlig olycka
Vid en Internationell tävling kan, där inget annat sägs, överdomaren i texten nedan ersättas med
Presidenten i Ground Jury, arrangören med organisationskommittén, Fälttävlanskommittén med The FEI
Eventing Committee och Svenska Ridsportförbundet med FEI.

1. Allmänt
Som en del av sin förberedelse inför en tävling ska TD se till att arrangören har upprättat en plan för såväl
olyckshantering som krishantering, anpassad till sin egen organisation och de omständigheter som råder på
tävlingsplatsen. Denna plan bör baseras på den ”mall” som finns som bilaga.
Planen är till för att hjälpa arrangören i förberedelserna för eventuella olyckor – utformningen är gjord
utifrån att en ryttare råkat illa ut. Planen (eller delar av den) kan naturligtvis även användas för andra
olyckor på tävlingsplatsen.

2. Regler för överdomaren
Som överordnad teknisk funktionär vid tävlingen, har överdomaren skyldighet att bistå och ge råd till
arrangören vid en eventuell olycka, men ansvaret för hanteringen av olyckan är tävlingsledarens, eller den
person arrangören har delegerat ansvaret till.
Överdomaren är också skyldig att vid olycka som får dödlig utgång upprätta en kort och strikt konfidentiell
rapport för Svenska Ridsportförbundet.
Överdomaren ska vid en allvarlig olycka sätta ihop en haverikommission (ad-hoc committee) bestående av
3-5 personer. Haverikommissionens uppgift blir att inom 24 timmar sammanställa all information som finns
tillgänglig. Information som räknas dit är veterinära och medicinska rapporter, typ och mått på inblandade
hinder, intervju med ögonvittnen, fotodokumentation, TV eller videoklipp om sådana finns,
markförhållande och andra faktorer som kan förklara orsaken till olyckan och dess omfattning.
En bra praxis är att överdomaren, dagarna innan terrängmomentet startar, klargör vilka som ska ingå i en
eventuell haverikommission och informerar dessa. Överdomaren ska också försäkra sig om att hjälpmedel
kommer att finnas om så behövs.
Hur medlemmarna till haverikommissionen utses är upp till överdomaren. De bör dock inte vara någon i
arrangemanget eller tävlingen. Tekniska delegaten ska inte vara med i haverikommissionen, men ska bistå
och ge råd till den. Potentiella medlemmar kan vara erfarna ryttare, bandesigners, överdomare, tekniska
delegater, veterinärer, läkare, tränare eller lagledare.
Haverikommissionens ordförande ska rapportera resultatet till Svenska Ridsportförbundet, tillsammans
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med resultatet av andra utredningar som genomförts. Svenska Ridsportförbundets sportchef tillsammans
med Fälttävlanskommittén ska hantera sådana rapporter så snabbt som möjligt, och i de fall där så krävs
utfärda allmänna råd till förbundet, arrangören eller ansvarig funktionär.
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1. Inledning
Planen för olycks- och krishantering är till för att förbereda dig, så att du kan ”handla direkt”, om en olycka
inträffar, som exempelvis vid en allvarlig olycka eller om någon ryttare eller häst dör, på din tävling. Det är
utformat som en snabb referens, då du bildar ditt team innan tävlingen startar. Det är en guide i olika
förfaringssätt och en hjälp med att utfärda initiala meddelanden och att skriva redogörelser.
Det är ämnat att komplettera andra tillvägagångsätt, det kan finnas andra hjälpmedel för att rapportera
skador eller förödande olyckor som inte täcks in i detta dokument.

2. Telefonnummer
Det är nödvändigt att arrangören gör upp en lista över allas telefonnummer som delas ut till alla som
berörs.
Listan skall uppdateras kontinuerligt med mobiltelefonnummer och epost till:


Tävlingssekretariat



Sambandscentral



Tävlingsledare



ÖD



Controller



Pressansvarig



Stallchef



Stallkontor



Sportchef



Akuten på sjukhuset



SOS - 112



Räddningstjänst



Försäkringsbolag (arrangörens)

3. Agerande vid hindret vid olycka
1. Under den tid behandling sker vid hindret, så skall olycksplatsen skärmas av. Reparationsgruppen
ansvarar för att ”skärmar” finns (kolla även med djurambulansen).
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2. Skapa ”fri väg” till och från hindret så att tävlingen kan fortsätta.
3. Om det är nedblodat, låt reparationsgruppen tvätta med vatten eller lägga ut spån/grus på marken.
4. Byt ut hinderdomarna och ta dem till tävlingskontoret, där de var för sig (åtskilda) ska skriva var sin
redogörelse över olyckan. Om det finns några erfarna personer som bevittnat olyckan, låt även
dessa skriva sin redogörelse.
5. Hinderdomarna kan behöva hjälp i form av samtal efter en allvarlig olycka. Behovet kan finnas i
månader efteråt. Se krishanteringsplan.
6. Speakern bör informera publiken, att det på grund av en olycka, tvingats bli ett uppehåll i tävlingen
utan att gå in på några detaljer. Om olycka visar sig inte vara så allvarlig som den först såg ut att
vara, måste speakern informera publiken om att ryttaren eller hästen exempelvis är på väg tillbaka
till stallarna.

4. Olycksteam (OT)
1. Utse chef för OT - att koordinera olyckshanteringen. Idealet är en person som är familjär med
tävlingen. Används tävlingsledaren måste en ställföreträdare utses som fortsätter att leda
tävlingen. Endera kan chefen som utses för teamet vara säkerhetsansvarig eller
funktionärsansvarige.
2. Sjukvårdsansvarig för tävlingen.
3. Läkare/ambulans
4. Veterinär (om det finns mer än Jordbruksverkets, vid internationell tävling FEI Veterinary Delegate)
5. Radiooperatör/sambandsfunktion

5. Krishanteringsteam (KT)
1. Ansvarig chef – tävlingsledaren eller utsedd krishanteringsansvarig (med hög position i
tävlingsorganisationen) den som är ansvarig i krisgruppen svarar på frågor, ingen annan.
2. ÖD
3. Säkerhetsansvarig
4. Pressansvarig** - upprätthålla kontakt med och rådgivande i alla meddelande till media.
5. Sekreterare/dator- skrivmaskinskunnig
6. TD så snart hon/han kan vara nåbar
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OBS: KT kan bara inkludera sådana personer som kan undvaras när tävlingen ska köras vidare samtidigt som
man hanterar den uppstådda situationen.
** om pressansvarig inte finns i operationscentralen, då måste den vara nåbar per telefon. All information
till press/media bör ske av endera tävlingsledaren eller särskild pressansvarig … och ingen annan. Frågor
angående skadade eller döda hästar besvaras av veterinär, frågor angående skadad eller i värsta fall avliden
ryttare besvaras av läkare.

6. Hjälpmedel
Detta bör vara tillgängligt eller lätt att få till plats:


Telefon och dator - internetuppkoppling



Låda med anteckningar från alla telefonsamtal, kopior av pressreleaser (liksom formulär),



Lista över internationella telefonnummer och epostadresser



Lista över olycksteamens telefonnummer



Kommunikationsradioapparat x 5 - med separat kanal (detta är inte alltid möjligt),



Administrationsprogram – i datorn



Kopieringsmaskin/skrivare/scanner



Bandspelare



Annan allmän kontorsutrustning



TV med video



Pressreleaseformulär



Brevpapper med arrangörens logotype



Lista över ackrediterade för pressen



Kopior av tävlingsprogrammet



Relevant biografi över ryttare och/eller hästar (kopia av anmälningen om relevant biografi saknas)



Aktuell resultatlista, inklusive hinderanalys



Föregående års resultat



Historik över tidigare tävlingar, inkludera antal allvarliga olyckor



Allmänna fakta och statistik

SVENSK FÄLTTÄVLANS
OLYCKS- OCH KRISHANTERING

Sida 11 av 23

PLAN FÖR OLYCKS- OCH
KRISHANTERING


Möjlighet att koka te och kaffe

OBS 1: PA-anläggning kan behövas på presskonferens
OBS 2: Information om ryttare och deras kontaktperson med telefonnummer – detta är en av de svårare
delarna, speciellt för utländska ryttare. Arrangören måste skaffa denna information, antingen i samband
med anmälan eller direkt då ryttaren anländer till tävlingsplatsen (eller får respektive lagledare, om sådan
finns, ansvara för att informationen kommer fram). I sista hand kan informationen på Medical Card
användas. ??

7. Operationscentral
Försök hitta en avskild plats, helst i närheten av presscentret, där det är omöjligt för andra att ”råka få
höra”/tjuvlyssna. Möjlighet till att ringa aktuella länder (utländska deltagare). Dörrvakt, vid behov. Använd
listan över behövda ”Hjälpmedel” som en guide till det hjälp- och pappersarbete som väntar.
OBS: För loggbok över allt som händer från första skedet, tidpunkt-händelse-åtgärd-ansvarigperson,
inkludera telefonsamtal och frågor och svar vid presskonferensen. Använd endast telefoner, stäng av
kommunikationsradioapparaterna eftersom de lätt kan avlyssnas.

8. Omedelbar respons
1) Pressansvarig bör:


Upprätta ett kortfattat informationsunderlag, baserat på innehållet i punkterna ovan (se
massmedia Formulär A). Komplettera med ett frågor & svar-dokument där de mest troliga frågorna
besvaras (beroende på händelse – tänk djävulens advokat. Använd endast detta
informationsunderlag när förfrågningar per telefon besvaras, undvik att dras in i långa förklaringar.
Erbjud alltid att snarast möjligt e-posta informationen med de uttalande som är officiella.



Var beredd att så gott som omedelbart kunna ta emot samtal och förfrågningar från medier, även
om inte fullständig information finns framme. Redogör mycket kort för ren fakta, vad har hänt och
vad händer nu – utan at gå in på detaljer. Ge besked om när mer detaljerad information kan
förväntas.



Meddela tidpunkt för presskonferens både på presscentrets anslagstavla och muntligt.



Presskonferensen äger normalt rum direkt efter att sista hästen i terrängprovet har kommit i mål.
Beakta snabbheten i mediabevakning, sociala medier etc.



Snabb information till medier måste prioriteras. Beroende på händelse kan en sådan
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presskonferens behöva hållas tidigare.


Säkerställ (spara ner på dator) biografin över ryttare och/eller hästar, kopiera och vidarebefordra
den till RHT.



Om det är en allvarlig hästolycka; det kan finnas skäl att låta lagledare på större tävling typ
mästerskap att göra uttalanden. Personer i chock ska inte möta media.

OBS:

Bestäm en tid för presskonferens och håll den. Om nödvändigt ha flera pressträffar men håll alltid
tiden och berätta vad som är känt i nuläget.

9. I de fall någon omkommit eller skadats allvarligt:
2) Polisen ska meddelas omgående av tävlingsledaren (KT). De ska kontakta närmaste anhörig (se ovan
OBS 2 under ”Hjälpmedel” avseende kontaktperson med telefonnummer) och bekräfta detta till KT.


De ska sammanställa redogörelser som vittnena gjort



Om de önskar att kontrollera hindret, måste ÖD, tävlingsledare eller banbyggare följa med.

3) KT ska bjuda in till krismöte (t.ex. förbundsrepresentant, FEI-representanter)
4) KT bör skicka en representant (med mobiltelefon) till sjukhuset: vara en direkt länk till KT.
Sekretesskraven inom sjukvården kan omöjliggöra information direkt till KT. Hänsyn måste därför visas
anhöriga m fl.


Hjälp till med de direkta problem som uppstår för ryttarens familj och/eller laget/vännerna
och/eller hästägaren, liksom att se efter hästen, förare av hästtransport och så vidare

5) Samla in information och upprätta faktainformation. Använd Formulär A som bas för din undersökning.

Förbered pressmeddelande
Följ Mediautkast B så långt det är möjligt, fyll i den information som är relevant för ditt fall. Första utkastet:


Läs igenom det riktigt noga, kontrollera i synnerhet att du inte oavsiktligt har gjort någon ansvarig
eller antagit något som inte kan styrkas eller beläggas.



Låt det godkännas av internt inblandade (räcker med tävlingsledaren men i förekommande fall kan
veterinär och läkare läsa, innan publicering) men undvika att ändra för mycket i det ursprungliga
utseendet. Hålla det kort.



Försäkra dig om att alla andra viktiga kontakter (se tidigare) känner till dess innehåll



Se till att kontaktpersonens namn och telefonnummer visas längst ned.
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10. Hålla presskonferens
Samla media i presscentret eller annan avskild plats; om nödvändigt placera en vakt vid dörren. Arrangera
ett podium (dock informellt) försäkra dig om att du kommer att höras, om det krävs så använd mikrofon.
Chefen för KT tillsammans med pressansvarig är den som ska hantera media, men se till att andra personer
som kan svara på tekniska frågor (typ: läkare, veterinär, banbyggare, teknisk delegat, steward) är nära till
hands. Gör det så kort som möjligt, ange upplägget från början:


Beklaga vad som inträffat – visa empati gentemot skadade, anhöriga o s v.



Berätta kortfattat och korrekt vad som inträffat, hur detta hanterats, och vad som händer härnäst.



Läs upp eventuellt uttalande



Ta emot frågor

När presskonferensen pågår, anteckna namnen på de journalister som deltar.

11. Distribution av pressmeddelande
Förutom att det delas ut på presskonferensen, bör meddelandet även skickas via epost till nedanstående
medier. Sådana epostlistor måste vara framtagna och sparade i grupper.


Icke närvarande ridsportpress



TT samt nyhetsredaktioner för nationella och relevanta regionala dagstidningar



Nyhetsredaktioner för nationella och relevanta regionala radio- och TV kanaler



Lokalpolisen och räddningstjänst



Tävlingens försäkringsbolag och juridiska rådgivare



Tävlingsplatsen och sponsorer



Lokala myndigheter



Djurrätts och djurskyddsorganisationer



Svenska Ridsportförbundet

12. Debriefing
KT bör hålla en intern debriefing, innan information sprids, så att alla skall få veta exakt vad som hänt, vad
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PLAN FÖR OLYCKS- OCH
KRISHANTERING
som görs och vad som kommer att göras. Enas om en talesman som tar sig an (överdomaren och ansvarig
chef för krishanteringsteamet ska vara de som kontaktar) Svenska Ridsportförbundet, liksom alla andra
efterföljande undersökningar. Utarbeta en fullständig dokumentation för Svenska Ridsportförbundet,
inkludera allt pappersarbete som gjorts.
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FASTSTÄLLD INFORMATION
1) Ryttare, funktionär eller publik (omkommen/allvarligt skadad)
efternamn ____________________
förnamn _____________________ ålder ___
nationalitet_____________________________________
hemort ______________________________________________________

2) Häst
namn:________________________________ ålder_____
valack - sto - hingst
Ägare _______________________________________________________

3) Ytterligare information
Behandlande veterinär____________________________________________________
Behandlande läkare_______________________________________________________
Hinderdomare __________________________________________________________

4) Typ av olycka
Tidpunkt för händelsen___________________
Hinder nummer/område (t.ex: läktaren) ___________________________________
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FASTSTÄLLD INFORMATION
Vad hände? (fakta, inte hörsägen) _____________________________________________
Hur många skadade? ________________________________________________

5) Skador
Ryttare_____________________________________________________
Häst________________________________________________________
Annan_______________________________________________________

6) Hur hanteras händelsen?
Sjukhusets namn__________________________________________________

7) Vittnesmål
Har vittnesmål lämnats? ______________________________________________

8) Bakgrund
Hur många hästar hade klarat av hindret innan incidenten? _______________
Hade ryttaren (i olyckan) klarat hindret felfritt tidigare på annan häst? _____________________
Hur många har fullföljt klassen? __________________
Hur många ryttare, som för första gången red på denna nivå, hade genomfört tävlingen, innan olyckan
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FASTSTÄLLD INFORMATION
inträffade? ______________
Hur många ryttare hade brutit? ___

9) Andra konsekvenser - Obs: inte för media publikation
Anledning till olyckan:_____________________________________________________
Brott mot säkerheten? ____________________________________________

Kontrollera om ryttaren har vunnit några priser på en annan häst - det kan förhindra pinsamma situationer
vid en prisutdelning.

10) Prognos
om skador, vad är konsekvenserna? __________________________________________________
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MEDIAUTKAST A
Tävlingsledningens/arrangörens uttalande
Skrivet
Arrangörerna undersöker nu fakta kring olyckan. Så snart dessa finns tillgängliga, kommer en fullständig
redogörelse att utfärdas och en presskonferens att hållas. (detta ansågs som lite högtravande även om det
kunde fungera, kan du få till en lite alldaglig stil?)

Verbalt
Jag/vi känner inte, i detalj, till omständigheterna kring olyckan. Så snart dessa finns tillgängliga, kommer att
en fullständig redogörelse utfärdas.

Vid en ryttares död
En ryttare har allvarligt skadats och förts till sjukhus. Ytterligare information kommer att följa. Anhöriga
kommer att informeras innan något uttalande görs. Vi känner med ... Uttrycker sorg …

OBS: Svaren på frågor, antingen de är skriftliga eller muntliga bör vara:


Lugna



Sakliga



Tydliga och faktabaserade.



Återrapporterande??



Ansvarskännande och berörande

SVENSK FÄLTTÄVLANS
KRISHANTERING

Sida 19 av 23

MEDIAUTKAST B
Pressuttalande struktureras på följande sätt:
1) Omkommen eller allvarligt skadad ryttare
Det är med den djupaste beklagan/sorg vi kan informera om att en ryttare omkommit/allvarligt skadats vid
tävlingarna på/vid <tävlingens namn (, Sverige)> den <datum>. Olyckan förorsakades av att<Beskrivning av
händelsen, t.ex.: snubblade och föll över räcket vid hinder 15. Ryttaren kastades av hästen som slog runt
och föll ner över henne/honom, vilket orsakade de svåra skadorna>.
Obs!

Ryttaren avlider inte på tävlingsplatsen utan på sjukhuset
Om det är en internationell tävling, rör utlänska ryttare, så ska FEIs pressavdelning kontaktas som
skriver statement på engelska utifrån information från tävlingsledingen eller i samråd med den som
är pressansvarig.

2) Pressen kan fråga efter måtten på hindret där olyckan inträffade.
Dessa uppgifter ska inte lämnas ut. Någon av pressrepresentanterna kan redan ha mätt hindret felaktigt
och ifrågasätter därför dina mätningar. Förslag på svar för att undvika detta är:


Alla hindren på banan är inom de mått som anges i reglerna och inga detaljer kommer att
diskuteras innan utredning av olyckan är klar.



Undvik att självmant berätta om hur många hästar som hoppat hindret felfritt innan olyckan
inträffade (det ger intryck av en skönmålning) men vara beredd på frågan och ta reda på när i
tävlingen olyckan inträffade.

3) En standard fras bör flikas in, något i stil med någon av dessa:
"Vid varje tävling arrangerad genom Svenska Ridsportförbundet, tas största hänsyn till säkerhet och hänsyn
till hästar och ryttare".


"Överdomaren <Överdomarens namn> sa: Jag vill framföra hela sportens djupa deltagande till
<Förnamn>s familj. ”

eller


"Det är fruktansvärt tragiskt när en ryttare förolyckas på en hästtävling. Jag vill framföra hela
sportens djupa deltagande till <Förnamn>s familj och vänner"
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MEDIAUTKAST B

4) Omkommen eller allvarligt skadad åskådare
Det är med den djupaste beklagan vi kan informera om att en åskådare omkommit/skadats allvarligt i
samband med <tävlingens namn (, Sverige)>, den <datum>. Den omkomne/allvarligt skadade <beskrivning
av händelsen, t.ex.: kom av någon anledning på fel sida om avspärrningen, vid hinder 15, samtidigt som en
häst hoppade hindret, och sparkade bakut som träffade i bröstet …... >

(5) Omkommen eller allvarligt skadad häst
Vid tävlingarna i/ vid <tävlingens namn den <datum> skadades en häst/ponnys så allvarligt att den fick
avlivas. Hästen/ponnyn <beskrivning av olyckan, t.ex.: bröt ryggen då den snubblade och föll och föll över
bommen på hinder15.)

Återigen, nämner inte måtten på hindret.

Då utländsk ryttare eller häst omkommer eller skadas allvarligt
6) Omkommen eller allvarligt skadad ryttare

It is with the deepest regret that we announce that Mr/Mrs/Miss <för- och efternamn> suffered a fatal
accident while competing at <tävlingens namn> Horse Trials in Sweden at <00:00>am/pm on <datum>.
<Ryttarens förnamn>, aged <alder> -from <hemstad> was/was not married, with <antal barn> children.
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MEDIAUTKAST B
<Förnamn>’s horse <Hästnamn>, owned by<Ägarens namn>, a <hästens ålder>-year-old
gelding/mare/stallion <beskrivning av olyckan t.ex.: stumbled and fell over the rails at fence 15).
___________(first name) eg: was thrown off the horse which, in falling, struck the rider’s head, causing
fatal injuries>.

En standard fras bör flikas in, något i stil med någon av dessa:


“At every Swedish Equestrian Federation event, the maximum consideration is given to the safety
and welfare or horses and competitors”.



“Mr/Mrs/Miss <överdomarens namn> said: On behalf of the whole sport, I would like to extend our
deepest sympathy to <Ryttarens förnamn>’s family.”

eller


"On the extremely rare occasions a rider suffers a fatal accident at a Horse Trial; it is a tragic loss.
The thoughts and prayers of eventing people all over the world are with her/his family at this sad
time.”

7) Omkommen eller allvarlig skadad häst
It is with great sadness that we announce that <Hästens namn>, ridden by <Ryttarens namn> and owned by
<Ägarens namn> was humanely destroyed/put down as a result of a fatal accident while competing at
<tävlingens namn> Event in Sweden at <00:00> am/pm ,<dag i månaden> on <månad och år>. <Hästnamn>,
a <hastens alder>-year-old gelding/mare/stallion < beskrivning av olyckan t.ex.: stumbled and fell over the
rails at fence 15 and suffered a broken back.>

Återigen, nämner inte måtten på hindret.
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ARRANGÖRENS UTTALANDE
På evenemangets/arrangörens OFFICIELLA papper

Utkast på svenska:
Uttalande av tävlingsarrangör <Arrangörens namn> - <tidpunkt, datum>
Det är med den djupaste beklagan vi tillkännager att <Ryttares namn>omkommit/allvarligt skadats under
tävlingarna på <tävlingens namn> <typ av tävling> <datum>.
Händelsen inträffade vid hinder <hindernummer>. Det fanns läkare och ett komplett akutteam på plats vid
tidpunkten för olyckan (eller liknande information.) Ryttaren fördes till <namnet på sjukhuset>
lasarett/sjukhus, i <stad> (där han förklarades död vid ankomsten. tveksamt!)
Tävlingsledningen vill framföra sitt djupaste deltagande till ryttarens familj och vänner.

AVSLUTNING
<datum>

På engelska:
Issued by XYZ Event Organiser at (time)
It is with deepest regret that we announce that (rider) suffered a fatal accident whilst competing at (the
XYZ) Three Day Event in (country) on (day, date). (rider name) (age) from (town, county, country) was
single/married. (name) was riding (owner’s) (horse), (age), (gelding/stallion/mare). The incident occurred at
fence (number). There was a doctor in attendance at the time of the fall and a full paramedic team was
present within moments (or similar information.) (name) was taken to the (name of hospital, (town) where
he was declared dead on arrival.
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ARRANGÖRENS UTTALANDE
The (landowner), the Organisers of the XYZ Event and (title of sponsor if they wish) would like to extend
their deepest sympathy to (full name) family.

ENDS
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