Svenska Ridsportförbundets tillfälliga tävlingsregler under coronapandemin.
Förord
Efter Folkhälsomyndighetens beslut att tävlingsverksamhet skulle ställas in med anledning av
coronapandemin, har Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse från tid till annan beslutat att
ställa in eller tillåta tävlingsverksamhet inom förbundets verksamhet i enlighet med regeringens
och myndigheters beslut samt i samklang med Riksidrottsförbundets rekommendationer.
I och med att tävlingar tillåts med restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har
Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under
coronapandemin. Tävlingsreglerna är utarbetade av Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse,
Tävlingssektion, kansli och grenkommittéer i samråd och beslutas av förbundsstyrelsen.
Tävlingsreglerna införs tillfälligt i TR I som moment 196–199 och är uppdelade i en gemensam del
(moment 196–197) och grenspecifika regler (moment 198), samt Att anordna tävling med publik
under restriktionsperioden (moment 199). Tävlingar enligt moment 196-197 är inte hos
polismyndigheten tillståndspliktiga offentliga tillställningar/allmänna sammankomster.
Moment 199 reglerar tävlingar med sittande publik, vilka är hos polismyndigheten
tillståndspliktiga offentliga tillställningar/allmänna sammankomster och även sorterar under
ordningslagen.
Ordinarie TR gäller under restriktionsperioden, med undantag för det som står i de tillfälliga
tävlingsreglerna. Brott mot reglerna kan medföra disciplinära åtgärder enligt TR.
Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra
ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga
villkoren för tävling upprätthålls.
Genomgående för verksamheten i sin helhet är:
• Håll avstånd – minst 1,5 meter
• Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 30 sekunder
• Hosta eller nys i armvecket
• Stanna hemma om du känner dig det minsta förkyld/sjuk
• Inga handskakningar eller kramar ska ske
Det förbyggande smittskyddsarbetet är naturligtvis för deltagarnas, medhjälparnas,
funktionärernas och i förekommande fall publikens välmående. Det är viktigt med hög service och
ett kommunikativt förhållningsätt till alla inblandade.
Denna version av reglerna är giltiga från och med 3 mars 2021.
Beslutat av Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion 2020-06-16, 2020-07-09 och 2020-07-31,
fastställt av förbundsstyrelsen 2020-06-24, 2020-07-13, 2020-08-10, 2020-10-16, 2020-10-29,
2020-12-18 och 2021-01-19.

Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Tel 0220-45600, Fax 0220-45670/41, www.ridsport.se

TR-moment
Moment 196 Syfte, gemensamma regler, legal bakgrund
Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna i TR I moment 196–199 är att säkerställa att
ridsporttävlingar ska kunna bedrivas i Sverige:
196.1.1: dels med fullt iakttagande och respekt för de bestämmelser, råd och rekommendationer
som gäller för all form av verksamhet i Sverige under den rådande coronapandemin,
196.1.2: dels verka aktivt för att minimera riskerna för smittspridning, men samtidigt möjliggöra
att människor kan fortsätta bedriva hälsosamma idrottsaktiviteter.
196.2: Denna version av bestämmelserna baseras på
196.2.1: Regeringens vid varje tid tagna beslut om allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar via pandemilagen, ordningslagen samt Polisens tolkning av ordningslagen i aktuella
stycken:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20212/
196.2.2: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd den 1 april 2020 (HSLF-FS 2020:12),
och 8 januari 2021 (HSLF-FS 2021:2), med förtydliganden på myndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/
196.2.2.1: Av Folkhälsomyndighetens allmänna råd följer att idrottsrörelsen bör:
196.2.2.2: när det är möjligt, arrangera tävlingar, träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,
196.2.2.3: begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel
196.2.2.4: vid tävlingar som enligt Polisen räknas som arenaidrott tillse att högst 8 personer
befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt. Totalt får högst 1 person/10 kvm befinna sig på
tävlingsplatsen.
196.2.2.5: vid tävlingar som enligt Polisen och Riksidrottsförbundet inte räknas som arenaidrott
ska förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (idrottstävlingar) följas
(ordningslagen).
196.2.2.6: Av grenspecifika regler framgår vilka grenar/tävlingsmoment som är arenaidrott och
vilka som inte är arenaidrott.
196.2.2.7: Tävlingar med publik regleras i moment 199.
196.3 Giltighetstid och ändringar
196.3.1: TR I moment 196–199 gäller fr.o.m. 29 juni 2020 tills annat beslutas av Svenska
Ridsportförbundet.
196.3.2: Svenska Ridsportförbundet har rätt att omedelbart ändra på bestämmelserna i TR I
moment 196–199 baserat på förändringar i lagar, direktiv, riktlinjer eller rekommendationer som
utfärdats av riksdagen, regeringen, Folkhälsomyndigheten, annan myndighet eller av
Riksidrottsförbundet. Svenska Ridsportförbundet kan annullera TR I moment 196–199 vid den
tidpunkt när restriktioner på grund av coronapandemin inte längre är påkallade av riksdagen,
regeringen, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet eller annan behörig myndighet.
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196.4 Momentens omfattning och ställning
TR I moment 196–199 gäller före andra bestämmelser i TR.
196.5 Generellt
Det är Svenska Ridsportförbundets skarpa rekommendation till medlemsföreningarna och enskilda
att folkhälsan – och ridsportens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att
medlemsföreningarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer när
tävling arrangeras.
Om medlemsförening, distrikt eller förbund bedömer att det inte samtidigt går att arrangera
tävling och motverka smittspridning i tillräckligt hög grad, ska tävling inte arrangeras.
Om medlemsförening arrangerar tävling under restriktionsperioden, ska bestämmelserna i
punkterna TR I moment 196–199 nedan följas.
196.6 Överdomares befogenhet
196.6.1: Överdomaren är Svenska Ridsportförbundets officiella representant och är den som
tolkar moment 196–199 under tävlingen, vid behov med stöd av Svenska Ridsportförbundet och
dess distrikt.
196.6.2: Överdomaren och arrangören ska i förväg gå igenom de åtgärder som är angivna i
propositionen och/eller vidtas med stöd av moment 196–199. Överdomaren ska i förväg godkänna
åtgärder som inte är angivna i den godkända propositionen.
196.6.3: Överdomaren kan avvisa enskild från tävlingsplatsen vid brott mot moment 196–199.
196.6.4: Överdomaren kan stoppa tävlingen för viss tid eller helt ställa in den vid allvarliga brott
mot moment 196–199.
196.6.5: Överdomaren kan även tillämpa bestraffningsreglerna i TR I för brott mot tillfälliga TR.
196.6 Tillåtna tävlingar
196.6.1 Tävlingar i enlighet med undantag för yrkesmässig idrott för ryttare födda 2004 eller
tidigare: Tillåts i enlighet med beslut 2020-12-18 enligt bilaga publicerad på ridsport.se
196.6.2 Tävlingar i enlighet med undantag för barn födda 2005 eller senare: Tillåts i enlighet med
beslut 2020-12-18 enligt bilaga publicerad på ridsport.se
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Moment 197 Att anordna tävling utan publik under restriktionsperioden
Här finns bindande regler för att arrangera tävlingar utan publik under restriktionsperioden.
Anvisningar och råd finns efter TR-momenten.
197.1 När tävling arrangeras
Medlemsförening ska noga överväga riskerna med att arrangera tävling och alltid beakta
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera riskgruppers deltagande samt för att
genomföra andra åtgärder för att minimera risken för smittspridning.
197.2 Riskbedömning
Innan tävlingarna öppnar för anmälan ska riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall göras
av arrangören. Riskbedömningen ska publiceras antingen i propositionen, i ryttarmeddelande eller
vid de digitala startlistorna och på plats.
197.3 Smittskyddskontakt
Det regionala smittskyddet ska kontaktas innan tävling. Kontakten med smittskyddet görs av
distriktet. I fälttävlan sker kontakten med smittskyddet av Svenska Ridsportförbundets kansli. Det
regionala smittskyddets rekommendation är avgörande för om tävlingen kan hållas.
197.4 Tävlingsplats, anläggningsskiss och checklistor
197.4.1: Tävlingar ska hållas utomhus under utomhussäsongen, om inte smittskyddsmyndighet i
förväg godkänt tävling inomhus. Framridning/framhoppning kan ske inomhus och/eller utomhus.
197.4.2: När tävling måste hållas inomhus ska Folkhälsomyndighetens särskilda instruktioner
följas: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/
197.4.3: För tävlingsplatsen ska arrangören ange ett maxantal personer som samtidigt får vistas på
tävlingsplatsen, högst 1 person/10 kvm. Arrangören ska upprätta riskbedömning och checklistor
med uppgift om anläggningens ytmässiga storlek, zonernas storlek, maxantal personer på
anläggningen och maxantal personer per zon, exkluderande funktionärer. Beräkningsgrunden ska
framgå av checklistan. I propositionen och vid entréerna till tävlingsplatsen ska riskbedömningen
och checklistorna anslås.
197.4.4: Dela in tävlingsplatsen i separata zoner för att minska kontaktytor och
smittspridningsrisk. För varje zon ska arrangören ange ett maxantal personer som samtidigt får
vistas i zonen, högst 1 person/10 kvm. Vid entréerna till zonerna ska checklista enligt 197.4.3 om
maxantalet personer i zonen anslås.
197.4.5: Läktare ska hållas stängda, med undantag av att en av ryttarens medhjälpare får befinna
sig på läktaren under sin ryttares ritter.
197.5 Kommunikation av smittskyddsåtgärder
Arrangör ska i proposition, ryttarmeddelande eller de digitala startlistorna, och på plats
kommunicera de smittskyddsåtgärder som vidtas.
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197.6 Vistelse på tävlingsplatsen
197.6.1 Allmänt
Syftet med regleringarna är att minimera risken för smittspridning samt att tillse att högst 1
person/10 kvm befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt. Totalt får högst 1 person/10 kvm
befinna sig i samma zon på tävlingsplatsen. Arrangören ska för detta införa åtgärder baserade på
separation i plats och/eller tid vid exempelvis parkering, bangång, framridning, rörelse för
uppstallade hästar, tävling, hästskötsel, transport, servering, uppstallning.
197.6.1.1: Vid uppdelning av tävlingsplatsen i separata zoner ska tillträde mellan zonerna
undvikas. Högst 1 person/10 kvm får befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt. Totalt får
högst 1 person/10 kvm befinna sig i samma zon på tävlingsplatsen.
Arrangören ansvarar för att moment 197.6.1 efterlevs.
197.6.2 Deltagare, medhjälpare och utställare
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.
Ammande barn till deltagande ryttare har tillträde.
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.
197.6.2.2 Medhjälpare
Som medhjälpare räknas endast den som hjälper till med hästen.
Medhjälpare ska i huvudsak befinna sig i omedelbar närhet av hästen under vistelsen på
tävlingsplatsen.
Medhjälpare ska aldrig befinna sig vid tävlingsbanan/på publikplats, annat än i samband med att
hästens ritt genomförs.
Medhjälpare ska anlända och lämna tävlingsplatsen samtidigt som hästen.
Entrévärd ska föra notering över medhjälpare vid ankomst.
Medhjälpare som inte uppfyller instruktionerna kan avvisas.
Arrangören är ansvarig för att moment 197.6.2 upprätthålls.
197.6.3 Krav att avstå deltagande i tävling
Ryttare, medhjälpare eller funktionär, som inför eller under vistelse vid pågående tävling känner
av eller uppvisar symptom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna
tävlingsplatsen. Ingen bestraffning eller annan påföljd får tilldelas deltagare enligt föregående
mening. Läkarintyg behöver inte visas upp. Avgifter återbetalas inte.
Ryttare som testats positivt för covid -19 har en karens på 14 dagar efter testdagen och får inte
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starta i tävling förrän dag 15 efter testet. Dessutom ska ryttaren vara symtomfri minst 7 dagar
innan start, dvs inte haft feber, muskelvärk, hosta eller andra förkylningssymtom. Testintyget
räknas som läkarintyg. Tävlingsavgifter ska återbetalas.
För medhjälpare och funktionärer som testats positivt för covid -19 gäller samma karensregler.
197.6.4 Funktionärer
Myndighetspersoner, representanter för Svenska Ridsportförbundet och dess distrikt har alltid
tillträde.
197.6.4.1: Funktionärer är utanför tillåtet antal personer på tävlingsplatsen. Funktionärer ska i
första hand tas från upptagningsområdet och inte tillhöra riskgrupp.
197.7 Publik
197.7.1: Publik vid arenaidrott. Ingen publik tillåten. Som publik räknas alla som inte är ryttare,
medhjälpare, funktionär eller utställare vid varje tidpunkt under tävlingen.
197.7.2: Publik i grenar som inte är arenaidrott: Enligt bestämmelser i pandemilagen och
Ordningslagen.
För sittande publik i arena finns bestämmelser i moment 199.
Arrangören är ansvarig för att moment 197.7.1 och 197.7.2 upprätthålls.
197.8 Uppstallning, inkvartering
197.8.1: Uppstallning bör om möjligt genomföras i mindre stall. Begränsa antalet personer som
har tillträde till stallarna. Högst 1 person/10 kvm får befinna sig på samma plats vid samma
tidpunkt. Totalt får högst 1 person/10 kvm befinna sig i samma zon.
Passage till övriga delar av tävlingsområdet ska endast ske i samband med besiktning, start samt
ankomst och avfärd.
197.8.2: Inkvartering på tävlingsplatsen ska begränsas. Boende i lastbil, husbil, husvagn, camping
eller liknande är tillåtet med social distansering mellan boendeenheterna.
197.9 Cafeteria
Förekommande servering ska genomföras enligt de regler som finns för restaurangverksamhet
enligt Regeringens, Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters bestämmelser. Högst 4
personer får befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt. Avstånd mellan besökande som inte
är i samma grupp ska vid alla tidpunkter vara minst 1,5 meter.
197.10 Utställare
Utställare kan ackrediteras av arrangören. Utställare ska tillse att fysisk distansering tillämpas och
att regeringens, myndigheternas, Riksidrottsförbundets, samt Svenska Ridsportförbundets beslut
och rekommendationer följs i och runt utställningsområdet. Högst 1 person/10 kvm får befinna
sig på samma plats vid samma tidpunkt. Det sker genom att ett av Svenska Ridsportförbundet
tillhandahållet standardavtal upprättas mellan arrangör och utställare. Arrangören och
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överdomaren ska utöva kontrollfunktion och kan avvisa utställare som inte uppfyller
smittskyddskraven i tillfälliga TR och/eller avtalet.
197.11 Prisutdelning
Prisutdelning endast för segrare till fots eller till häst. Vid nationella mästerskap kan prisutdelning
till häst för medaljörer ske.
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Moment 198 Grenspecifika regler
198.1: Tävling enligt TR tillåts i enlighet med beslut publicerade på ridsport.se. Generellt gäller att
högst 1 person/10 kvm får befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.
198.2 Dressyr, paradressyr
Arenaidrott.
Arrangeras enligt TR II med följande tillägg:
198.2.1: Protokoll skickas ut digitalt till ryttaren.
198.2.2: Högst 8 medhjälpare tillåts samtidigt på framridning. Högst en medhjälpare per ekipage
får befinna sig på framridningen.
198.3 Hoppning
Arenaidrott.
Arrangeras enligt TR III med följande tillägg:
198.3.1: Vid fler än 50 startande i klass/avdelning/kategori/sammanslagen kategori delas
startfältet upp i startgrupper med paus och bangång emellan.
198.3.2.1: Arrangören ska organisera kö till bangång och bangång på så sätt att fysisk distansering
garanteras och att aldrig fler än högst 8 personer med minst 10 kvm:s utrymme vardera, plus
funktionärer, får befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.
198.3.2.2: Högst en medhjälpare per ryttare får gå banan, tillsammans med ryttaren.
198.3.2.3: Högst 8 medhjälpare med minst 10 kvm:s utrymme vardera, tillåts samtidigt på
framridning eller framhoppning. Högst en medhjälpare per ekipage får befinna sig på
framhoppningen.
198.3.3: Arrangören ska tillse att antalsgränsen och avståndsgränsen om 10 kvm/person vid
samtidig bangång, och på framridning/framhoppning, inte överskrids.
198.3.4: Minst så långt uppehåll mellan klasser/kategorier/startgrupper, så att utbyte av deltagare
kan ske utan att de är på plats samtidigt.
198.3.5: Separat speaker behövs inte på 4*/5* tävling.
198.4 Fälttävlan
Dressyr och hoppning arenaidrott. Terrängmomentet inte arenaidrott.
Arrangeras enligt TR IV med följande tillägg:
198.4.1: Utöka tid mellan starterna i dressyr ca 1 min/ekipage jämfört med TR IV Bilaga 1
198.4.2: Dressyrprotokoll skickas ut digitalt till ryttaren.
198.4.3: Vid kortare tid mellan hoppning och terräng ska detta skrivas i propositionen eller
ryttarmeddelande.
198.4.4: Om man har kortare tid än 30 minuter till terrängen är det tillåtet att använda
terrängutrustning i banhoppningen.
198.4.5: Kontakten om smittskydd görs via SvRF Elitsamordnare i fälttävlan.
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198.5 Sportkörning, parasportkörning
Dressyr och precision arenaidrott.
Maraton inte arenaidrott.
Arrangeras enligt TR V med följande tillägg:
198.5.1: Antalet medhjälpare kan utökas efter godkännande av Svenska Ridsportförbundet.
198.6 Distansritt
Inte arenaidrott.
Arrangeras enligt TR VI. med följande tillägg:
198.6.1: Dela in viloområdet i åtskilda delar med max 25 ekipage i varje. Högst 8 personer, med
minst 10 kvm:s utrymme, får befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.
198.6.2: Endast en person följer hästen till veterinärbesiktningarna.
198.6.3: Bangenomgångar i möjligaste mån skriftligen i samband med ryttarmeddelandet.
198.6.4: Ankomst till tävlingsplatsen 30 minuter innan aktuell veterinärbesiktning
198.6.5: Kvalificeringstiden förlängs under restriktionstiden till 30 månader.
198.7 Voltige
Arenaidrott.
Arrangeras enligt TR VII.
198.8 Mounted Games
Arenaidrott.
Arrangeras enligt TR VIII.
198.9 Reining
Arenaidrott.
Arrangeras enligt TR IX.
198.10 Working Equitation
Arenaidrott.
Arrangeras enligt TR X.
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Moment 199 Att anordna tävling med publik under restriktionsperioden
199.1 Allmänt. Tävlingar med publik är offentliga tillställningar/allmänna sammankomster,
sorterar under pandemilagen och ordningslagen. Det krävs tillstånd hos aktuell polismyndighet.
Arrangören ansvarar för att sådant tillstånd söks och erhålls för att kunna genomföra
arrangemanget.
199.1.1 Begränsning. Mot bakgrund av rådande coronapandemi har lagstiftaren och respektive
region temporärt begränsat publikantalet till att gälla vid varje tidpunkt beslutat maxantal. Detta
förutsätter att det som omnämns under rubriken, ”Direktiv”, uppfylls i sin helhet. Målsättningen
med publikprotokollet är bland annat att berörda myndigheter finner materialet och svensk
ridsports organisation i sådan ordning att möjligheten till ett större antal besökare möjliggörs.
199.2 Publik information
I samband med exempelvis införskaffandet av biljett ska besökarna beredas möjlighet att ta del av
det förbyggande smittskyddsinformation enligt nedan:
”Svensk ridsport har fått förtroendet att under vissa former släppa in publik i våra arenor, något vi
är väldigt tacksamma för. Vi ska naturligtvis tillsammans förvalta förtroendet och framför allt vara
rädda om varandra i dessa tider. För att minimera smittspridning är det viktigt att alla bidrar till
efterlevnad av de direktiv vi alla har att förhålla oss till – tänk därför på följande:”
• Besök inte tävlingen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk – se symptom nedan.
• I det fall du insjuknar under pågående tävling måste du omgående lämna tävlingsplatsen.
För att underlätta eventuell smittspårning meddelas personalen på vilken publikstol du
satt.
• Kom i god tid till tävlingen. Det förbyggande smittskyddsarbetet medför långsamma
flöden.
• Håll ett tydligt avstånd till varandra i eventuella köer – minst 1,5 meter till närmsta person.
• Värna funktionärernas arbetsmiljö – håll ett tydligt avstånd om minst 1,5 meter.
• Planera eventuella toalett- och cafeteriabesök på ett sådant sätt att folksamlingar/trängsel
undviks.
• Följ och respektera de avspärrningar som finns på tävlingsplatsen.
• Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Inga handskakningar eller kramar får ske.
• Hemgång sker enligt arrangörens anvisningar för att undvika folksamlingar/trängsel och
smittspridning.
• Följ funktionärernas anvisningar
199.2.1 Symptom
Här nedan följer symptom som medför att man stannar hemma och följer myndigheternas direktiv
och rekommendationer:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halsont
Allmän sjukdomskänsla
Muskel- och ledvärk
Torrhosta
Feber
Snuva
Huvudvärk
Illamående
Diarré
Smak- och luktbortfall

199.2.2 Under tävlingen
När besökarna befinner sig på tävlingsplatsen ska löpande information förmedlas enligt nedan:
199.2.2.1 Speakerinformation. Speakern läser upp information i syfte att förbygga smittspridning:
• Håll avstånd om minst 1,5 meter till närmste person
• Hosta/nys i armvecket
• Ordentlig handhygien
• Handsprit finns på alla toaletter och i cafeterian
• Följ funktionärernas anvisningar
199.2.2.2 Display/bildskärmar. Följande information förmedlas på display/bildskärm
• Håll avstånd om minst 1,5 meter till närmste person
• Hosta/nys i armvecket
• Ordentlig handhygien
• Handsprit finns på alla toaletter och vid samtliga kiosker
• Följ personalens anvisningar
199.2.2.3 Tidpunkter för information. Ovannämnd information via speakern och
display/bildskärm förmedlas vid följande tillfällen:
• Innan tävlingen påbörjas
• Innan varje klass/kategori påbörjas
• Innan varje klass/kategori avslutas
• Innan prisutdelning
199.3. Biljetthantering. Försäljning, kontroll och flöden av biljetter är en viktig del i det
förbyggande smittskyddsarbetet.
199.3.1. Direktiv. Alla biljetter som säljs till ska gå att härröra till en person, så kallade personlig
biljett, vilket innebär följande hantering:
• Besökaren lämnar för- och efternamn.
• Besökaren lämnar telefonnummer och e-postadress.
En besökare har möjlighet att köpa fler biljetter. Varje biljett ska kopplas till den faktiska person
som nyttjar biljetten. Om så inte sker medges inte biljettköp. Biljettköp kan ske i förväg eller vid
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smittskyddad entré till tävlingsplatsen.
199.3.2. Dataskyddsförordningen. Att spara och lagra personuppgifter är förknippat med strikta
regler och försiktighet. Förfarandet ska bygga på samtycke enligt GDPR-lagstiftningen.
199.3.3 Syftet med personlig biljett. Ett led i det förbyggande smittskyddsarbetet är att bereda
berörda myndigheter samt arrangörerna möjlighet till smittspårning i det fall smittspridning
uppstår. För att detta ska kunna uppnås behöver arrangörerna kunna kontakta berörda personer. I
sammanhanget är samspelet mellan besökaren och arrangören viktig för att i ett tidigt skede
kunna härleda smitta.
199.3.4 Hantering av personuppgifter kopplad till personlig biljett
Hanteringen av personuppgifterna ska ligga i linje med syftet. Personuppgifterna får därför endast
nyttjas i det fall smittspårning är aktuellt. Det är endast biljett- och säkerhetsansvariga samt GDPRansvarig hos arrangören som ska ha tillgång till personuppgifterna.
199.3.5 Radering av personuppgifter kopplad till personlig biljett
När syftet är uppnått ska alla personuppgifter raderas.
199.4. Systematisk egenkontroll
199.4.1 Direktiv. Efterlevnad och uppföljning sker löpande med hjälp av personal och teknik.
Egenkontrollen är en del i förebyggande arbetet mot smittspridning och att vi inom svensk
ridsport kan påvisa en hög trovärdighet i vår relation till vår publik, funktionärer, andra
organisationer och myndigheter.
199.4.2 Avspärrningar. Avspärrningar och blockeringar som görs på tävlingsplatserna tar hela
tiden höjd för att förebygga smittspridning och värna funktionärernas arbetsmiljö.
Utgångspunkten är att person i så stor utsträckning som möjligt ska beredas möjlighet till minst
1,5 meters avstånd till närmaste person.
199.4.3 Personell tillsyn
Utöver arrangörsföreningarnas egna organisationer och deras systematiska arbete kan Svenska
Ridsportförbundets representanter, distriktets representanter, annan central och/eller
distriktsrepresentant samt överdomaren bland annat ombesörja att publikprotokollet i sin helhet
efterlevs.

Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Tel 0220-45600, Fax 0220-45670/41, www.ridsport.se

199.4.4 Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd
Disciplinnämnden är det organ inom Svenska Ridsportförbundet som ytterst förvaltar och
kontrollerar att publikprotokollet efterlevs. Nämnden är även den instans som processar
eventuella överträdelser i och med att dessa är brott mot detta TR.
199.5 Offentlig tillställning
199.5.1 Direktiv. Detta kapitel avhandlar rådande reglering i Pandemilagen och Ordningslagen.
Dokumentet uppdateras när nya direktiv förmedlas. Regering, myndighet och region fastställer
maxantalet besökare från tid till annan.
199.5.2. Arbetsgång offentlig tillställning. Följande arbetsgång gäller för svensk ridsport och dess
arrangörer vid anordnandet av offentlig tillställning baserat på den extraordinära situationen som
omgärdar verksamheten.
199.5.2.1. Eftersom nya direktiv och ny lagstiftning rörande allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar relativt snabbt kan träda i kraft är det viktigt att svensk ridsport och
arrangörerna har en snabb hantering och kontakt med regionernas Rättsenheter.
199.5.2.2. Arrangerande förening inlämnar en ”Anmälan om idrottsarrangemang” till
Polismyndighetens rättsenhet i aktuell region enligt sedvanlig arbetsgång.
I anmälan uppges maxantalet baserat på rådande direktiv eller reglering i Ordningslagen.
Arrangören är införstådd med att upplåten yta för publiken omfattas av ordningslagen,
Folkhälsomyndighetens samt andra myndigheters direktiv. Vidare omgärdas arrangemanget i sin
helhet av Svenska Ridsportförbundets TR.
Polismyndigheten tillsänder arrangerande förening dokumentet, ”Bevis om anmälan”, som bland
annat omfattar vilka villkor som ska efterlevas.
199.6 Publikhantering
199.6.1 Direktiv. All verksamhet som berör publikhanteringen med tillhörande flöden bygger på
att undvika trängsel och folksamlingar. Samtliga besökare ska beredas möjlighet till trygga och
säkra tävlingsbesök genom att arrangören förebygger smittspridning. För att uppnå målet krävs att
arrangören systematiskt säkerställer att publiken fördelas i avstånd före, under och efter tävling.
199.6.1.2. Besökare som trots tillsägelse inte följer direktivet om efterlevnad om fysisk
distansering avvisas/avlägsnas från tävlingsplatsen.
199.6.1.3. En genomlysning av tävlingsplatsernas byggtekniska förutsättningar samt arrangörens
organisatoriska förmåga att hantera publika flöden i förhållandet till det förebyggande
smittskyddsarbetet medger en begränsning av antalet besökare i arenarummet. Upplägget och
logistiken i och utanför tävlingsplatserna har sin grund i minst 1,5 meters avstånd mellan
besökarna, en metodik som ska vara tillämpbar i tävlingens alla verksamhetsdelar. Exempel på
verksamhetsdelar är cafeterian enbart för publik, sittplatser på läktare, handikapplatser.
199.6.2. Insläpp/entréer. Hela upplägget bygger på att besökaren i så stor utsträckning som
möjligt når sin sittplats direkt via den entrén besökaren passerar igenom – kortast möjligaste väg
in till sittplatsen. Helhetslösningen vid insläpp ska anordnas så att besökarna inte hamnar i

Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Tel 0220-45600, Fax 0220-45670/41, www.ridsport.se

trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang. Besökarna ska inte komma i kontakt med
tävlingens ryttare eller ryttarnas medhjälpare.
199.6.2.1 Åtgärder
199.6.2.2. Väl tilltagna köanordningar ska byggas/upprättas vid entrén/entréerna för publiken.
Anordningen ska vara upprättad på ett sådan sätt att en strukturerad och överblickbar kö
tillgodoses.
199.6.2.3. Så många entréer som möjligt ska finnas öppna till arenan/banans publikplatser. Nyttja
nödutgångar/trapphus för att uppnå målet med att få en geografisk spridning på besökarna.
199.6.2.4. Vid varje entré ska det finnas anslag som tydligt informerar om att hålla ett avstånd om
minst 1,5 meter till närmsta person.
199.6.2.5. Markeringar i marken, eller motsvarande lösning som upplyser besökarna om att ett
avstånd om minst 1,5 meter gäller.
199.6.2.6. I det fall tävlingsplatsen har ett utvändigt ljudsystem används detta för att informera
besökarna om ett avstånd om minst 1,5 meter.
199.6.2.7. Tävlingsplatser med flera våningsplan planerar publikflödena enligt följande:
199.6.2.7.1. Varje våningsplan har en eller flera tillslutna entréer/trapphus endast till berört
våningsplan.
199.6.2.7.2. Cafeteria har en eller flera tillslutna entréer/trapphus endast till berörd cafeteria.
199.6.2.7.3. Funktionärer ska finnas vid parkering, gångväg från parkering och utanför entréerna
för att informera och säkerställa att avståndet upprätthålls mellan besökarna. Besökare som inte
följer funktionärernas direktiv bereds inte tillträde till tävlingsplatsen/publikplatsen.
199.6.3 Utsläpp. Helhetslösningen vid hemgång ska ordnas så att besökarna inte hamnar i trängsel
eller utgör en folksamling i något sammanhang. Besökarna ska inte komma i kontakt med
tävlingens ryttare eller ryttarnas medhjälpare.
199.6.3.1 Åtgärder. Samtliga besökare ska beredas möjlighet att lämna tävlingsplatsen via den
entré/trapphus som användes vid insläppet – kortast möjligast väg ut. För att uppnå en tydlig
fysisk spridning släpper arrangören ut besökarna i olika omgångar.
199.6.3.2. Information förmedlas via speakern och display/bildskärm om valt upplägg.
199.6.3.3.Funktionärer ska finnas tillhanda för att styra publikflöden och vara allmänt behjälpliga
för utsläppet sker under ordnade och smittsäkrade förhållanden.
199.7. Sittplatser. Helhetslösningen för sittplatserna ska anordnas så att besökarna inte hamnar i
trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang – följande gäller:
199.7.1. Varannan sittplats, som ska vara numrerad eller vara en individuell stol, på läktaren ska
inte gå att köpa/boka och därmed inte finnas tillgänglig i biljettsystemet för att säkerställa ett
avstånd om minst 1 meter mellan besökarna på läktaren.
199.7.1.1. Sittplatsen blockeras/märkas på ett sådant sätt att det tydligt framgår att besökare inte
får sitta på stolen.
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199.7.1.2. Funktionärer ska finnas på samtliga läktare för att informera om, och ombesörja att,
upplägget efterlevs.
199.7.2.2. Budskap om att respektera avgränsningar/blockeringar förmedlas via speakern och
displayen/bildskärmen innan start och efter avslut av varje klass/kategori samt vid pauser i
klasserna.
199.7.3. Exempel på sittplatsfördelning:
199.7.3.1. På stolsrad nummer 1 sitter besökarna på följande stolar:
1, 3, 5, 7, 9, 11 osv
Det bygger på att alla jämna stolsnummer inte är tillgängliga för försäljning på stolsrad nummer 1,
eller att besökarna under tävlingen nyttjar stolarna.
199.7.3.2. På stolsrad nummer 2 sitter besökarna på följande stolar:
2, 4, 6, 8, 10, 12 osv
Det bygger på att alla ojämna stolsnummer inte är tillgängliga för försäljning på stolsrad nummer
2, eller att besökarna under tävlingen nyttjar stolarna.
Sittplatsexemplet med stolsrad nummer 1 och 2 tydliggör en fysisk distansering i så väl sidled som
i djupled där modellen formar ett zig-zagmönster på en läktare, medför bland annat att besökarna
inte sitter rakt bakom eller framför varandra.
199.7.4. Handikappinsläpp och platser. Helhetslösningen för handikappade besökare ska
anordnas så att inte trängsel inte uppstår – gäller även för medföljande ledsagare - följande gäller:
199.7.4.1. Rullstollplatserna markeras på ett sådant sätt att det råder minst 1 meter mellan varje
rullstol och medföljande ledsagare.
199.7.4.2. Ledsagare ansvarar för att den rullstolsbundna besökaren bereds möjlighet till
handtvätt och handsprit samt efterlevnad av övriga direktiv.
199.8. Cafeteria och kiosker
199.8.1. Allmänt. Publikens cafeteria och kiosker ska vara helt separerade från ryttarnas och deras
medhjälpares egna cafeterior och kiosker. Kioskerna utgör ett område där det periodvis kommer
samlas en större mängd besökare, vilket kan skapa trängsel och en ofrivillig folksamling.
Helhetslösningen ska anordnas så att besökarna inte hamnar i trängsel eller utgör en folksamling i
något sammanhang - följande gäller:
199.8.1.2. För att besökarna på ett tydligt sätt ska kunna hålla en fysisk distans till varandra om
minst 1,5 meter ska markeringar på golvet finnas.
199.8.1.3. Erforderligt antal anslag ska vid varje cafeteria/kiosk, som tydligt informerar besökarna
om att hålla minst 1,5 meters avstånd tillvarandra.
199.8.1.4. Funktionärer ska finnas utanför varje cafeteria/kiosk, vars uppgift är att informera och
ombesörja att upplägget efterlevs.
199.8.1.5. Besökarna ska ha tillgång till handsprit vid varje cafeteria/kiosk.
199.8.1.6. Bänkar/bord och stolar i och runt cafeterian/runt kioskerna, eller på andra platser i
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arenan, ska vara så placerade att besökarna bereds hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra.
199.9. Toaletter. Toaletterna i och utanför restaurangerna utgör ett område där det periodvis
kommer samlas en större mängd besökare, vilket kan skapa trängsel och i sammanhanget en
ofrivillig folksamling. Helhetslösningen runt toaletterna i och utanför ska ordnas så att besökarna
inte hamnar i trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang – följande gäller:
199.9.1.1. Ett överdimensionerat antal toaletter ska om möjligt hållas öppna i syfte att minimera
trängsel eller folksamlingar.
199.9.1.2. För att besökarna på ett tydligt sätt ska ha möjlighet att i kön hålla fysisk distans till
varandra om minst 1,5 meter ska markeringar på golvet ombesörja frågan.
199.9.1.3. Erforderligt antal anslag ska finnas utanför varje toalett, där besökarna tydligt
informeras om att hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra.
199.9.1.4. Funktionärer som ombesörjer att det inte blir trängsel eller folksamlingar i kön till
toaletterna. Vid fullbelagda toaletter praktiseras principen – en ut, en in.
199.9.1.5. Rikligt med flytande tvål och handsprit skall finnas på varje toalett.
199.9.1.6. Toaletterna städas frekvent.
199.10. Restauranger/loger. Tävlingsplatsernas restauranger/loger omgärdas av särskilda direktiv
från Folkhälsomyndigheten samt en tillfälligt inrättad ”restauranglag”. Dessa ska följas.
Helhetslösningen runt restaurang och loge ska anordnas så att besökarna inte hamnar i trängsel
eller utgör en folksamling i något sammanhang. Restaurangansvarig är ansvarig - följande gäller:
199.10.1. Bord och stolar ska vara så placerade i restaurangen/logen att besökarna bereds
möjlighet till att minst 1,5 meters avstånd till samtliga besökare/personal i restaurangen.
199.10.2. Endast bar- eller bordsservering gäller.
199.10.3. Löpande hygienkontroller av toaletterna samt kontroll av flytande tvål.
199.10.4. Handsprit ska finnas i restaurangen samt på samtliga dess toaletter.
199.10.5. Personal ska finnas tillhands för hjälp och information om gällande direktiv.
199.10.6. Besökare som trots tillsägelse inte följer direktivet om efterlevnad avseende fysisk
distansering avvisas/avlägsnas från restaurangen.
Gällande tillträde och utsläpp från restaurang och loge – se rubrikerna, insläpp och utsläpp i
moment 199.6.2, 199.6.3 och deras undermoment.
199.11. Ytterligare information
I nedanstående länkar finns ytterligare direktiv från Folkhälsomyndigheten och lagstiftning
avseende verksamhet i restaurang- och krogmiljö som ska efterlevas.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202037/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juli/nyrestauranglag-ska-bidra-till-minskad-spridning-av-covid-19/
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Tips och anvisningar till arrangörer och enskilda
Folkhälsomyndighetens allmänna råd till enskilda
Dessa råd för enskilda (stanna hemma vid symptom, tvätta händerna etc.) ska alltid följas.
Tvätta händerna ofta – antingen med handsprit eller tvål och vatten
Håll avstånd till någon som hostar eller nyser
Undvik att röra vid ögon, näsa och mun med händerna
Använd en näsduk eller lägg armen över näsa och mun om du nyser eller hostar
Viktigt att personer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår kontakter som
riskerar att sprida smitta.
Rekommendationen är att stanna hemma och undvika kontakt med andra 2-4 dagar efter man
känner sig fri från symptom. Handhygien är en fortsatt viktig åtgärd för att minska smittspridning.
Funktionärer
Tillse att alla funktionärer är tillräckligt informerade i god tid för att känna sig trygga med gällande
rutiner.
Tillse att det finns tillräckligt med funktionärer och reserver om någon får symptom, blir sjuk eller
av annan anledning måste stanna hemma.
Tänk också på att tävlingens funktionärer, domare, hinderpersonal m fl håller önskvärt avstånd,
(cirka 2 meter) mellan sig i alla sammanhang.
Dressyr och andra grenars dressyrprov
Domare rekommenderas att om möjligt ta med egen skrivare. Går inte detta tillhandahåller
arrangören skrivare som sitter på avstånd och skriver protokoll enligt domarens anvisningar via
telefon.
Hoppdomare
Håll tillräckligt avstånd till funktionärerna i domartornet. Minimera antalet funktionärer.
Faciliteter mm
Skylta tävlingsplatsen med uppmaningar till alla att hålla avstånd, minst 2 m till övriga deltagare
och funktionärer. Tillhandahåll handsprit på relevanta platser.
Parkering
Dela vid behov upp parkeringen i flera separata delar för att eliminera kontakten mellan tävlande.
Uppdelning av parkering gör att tidsprogrammet kan komprimeras utan att onödig kontakt sker
mellan de som vistas på tävlingsplatsen.
Tillse att entrévärd, väl insatt i de tillfälliga tävlingsreglerna, finns på plats vid infart till
tävlingsplats/parkering. Instruera entrévärden att hålla avstånd till de resande.
Vid ankomst släpps endast ryttare samt tillåtet antal medhjälpare i transportekipaget in på
tävlingsplatsen. Övriga avvisas.
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Ge de personer som får vistas på tävlingsplatsen ett band eller motsvarande för att funktionärer
och andra lätt ska kunna se vilka de är och var de får vistas.
Håll god ordning och tillräckliga avstånd mellan ekipagen på parkeringen.
Sekretariat
Sekretariat ska i första hand arbeta via telefon/digitalt och med elektroniska betalningar.
Sekretariatet ska vara bemannat för att kunna kontrollera vaccinationer mm, men undvik i
möjligaste mån fysiska kontakter.
Framridning
Tillhandahåll om möjligt flera banor för framridning och avslutning efter ritt.
Försök säkerställa att ryttarna får den hjälp de behöver på framridningen utan att medhjälparna
samtidigt behöver vistas på framridningsbanan. En lösning kan vara att ha funktionärer på plats på
framridningen, och bestäm att medhjälpare stannar utanför framridningen.
Cafeteria
Se över rutiner i cafeterian. Förekommande servering ska genomföras enligt de restriktioner som
finns för restaurangverksamhet enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser.
Bäst är att be ryttare och medhjälpare att ta med egen matsäck.
Sanitära utrymmen, städning och handhygien
Tillse att tillräckligt många toaletter finns tillgängliga.
Städning
Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och trappräcken flera
gånger om dagen. Tänk framförallt på att torka av handtag på dörrar, kranar vid tvättställ och
andra ytor som många tar på. Använd gärna ett milt alkaliskt allrengöringsmedel. Städning av
toaletter ska göras flera gånger per dag. Detta är en prioriterad uppgift.
Se till att alla papperskorgar töms regelbundet. Handsprit, flytande tvål och engångshanddukar ska
alltid finnas tillhands.
Handhygien
Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminn om att tvätta händerna ofta med
tvål och vatten. Säkerställ tillgång till tvål och pappershanddukar.
Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel
entréer och stallar.
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Möta media under coronapandemin
Det är viktigt att ridsporten syns i media och att representanter för media välkomnas till er tävling,
även under coronapandemin. Lika viktigt är att hindra smittspridning och att för många människor
samlas på samma ställe.
Riksidrottsförbundet, tillsammans med Svenska Sportjournalistförbundet, har tagit fram råd och
riktlinjer för hur media ska kunna rapportera från och bevaka idrotten/ridsporten.
Viktigt är att ha en mediekontakt både före, under och efter tävlingen som tillsammans med
tävlingsledningen och media kan komma överens om hur bevakningen av just er tävling kan se ut.
I det här dokumentet finns förslag och råd för planering. Svenska Ridsportförbundet har "Att vara
pressansvarig" att komplettera med.
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