Svenskt tävlingsreglemente, tillägg till FIPO rev 20150525

Svenska Islandshästförbundet (SIF) följer det internationella tävlingsreglementet FIPO.
Dessutom kompletterar SIF dessa regler med regler anpassade till svenska förhållanden. Det är
viktigt att du känner till skillnaden för att inte riskera diskvalifikation. I de fall där VM eller NM
arrangeras på svensk mark gäller det internationella tävlingsreglementet FIPO (inte det svenska
tävlingsreglementet).
1. Officiella tävlingar
Officiella tävlingar är öppna för alla i SIF registrerade islandshästar. Utlandsägda hästar måste
vara registrerade i sitt hemlands islandshästförbund anslutet till World Fengur. Hästen måste
vara minst 5 år gammal med undantag av Svenska Mästerskapen (SM) för islandshästar där
hästar ska vara minst 6 år. Utländska ryttare får delta på SM, men endast svenska medborgare
kan erhålla titeln svensk mästare.
Som officiell tävling räknas alla tävlingar som uppfyller följande krav:
 tävlingen arrangeras av SIF, någon av dess lokalföreningar eller privat person/företag
 tävlingen rids enligt FIPO och det svenska tävlingsreglementet (TR)
 ovalbanegrenar rids på en, enligt FIPO, korrekt ovalbana
 tävlingen döms av minst tre av SIF godkända sportdomare
 arrangören ansvarar för att tävlingsresultatet, disciplinära åtgärder, domaruppsättning och
andra synpunkter av vikt rapporteras till SIFs kansli senast 1 vecka efter tävling.
2. Deltagande hästar
En häst kan delta endast en gång i varje gren, men med olika ryttare i olika grenar.
3. Klädsel
Utöver vad som föreskrivs i FIPO om ryttarens klädsel är klubbtröja och islandströja tillåtna.
Skyddsväst får användas. Shortchaps tillsammans med ridsko är tillåtet.
4. Hästpass och vaccinationsintyg
Hästpass och vaccinationsintyg (se även punkt 24) ska visas upp vid officiella tävlingar.
5. Hästägarförsäkran och veterinärbesiktning
Hästägarförsäkran ska uppvisas före urlastning. Vårdslös hantering av försäkran kan leda till
avstängning från tävling.
Veterinärbesiktning sker på tävlingsplatsen i enlighet med föreskrifter i SJVFS, se
Jordbruksverkets hemsida.
6. Ryttarlicens
Ryttarlicens krävs för deltagande i officiell tävling. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring för
ryttaren som gäller för tävlingsverksam tid samt resa till och från tävlingsplatsen.
För aktuella ryttarlicenser se information på SIFs hemsida.
Utländska ryttare som är med i sitt hemlands islandshästförbund behöver ej visa upp licens.
7. Medlemskap för tävling
Ryttare boende i Sverige måste vara medlem i SIF och övriga ryttare i sitt hemlands organisation.
8. Tävlingsbanor för nationella tävlingar
Tävlingsbanor för nationella tävlingar ska vara godkända av SIFs tävlingssektion.
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9. Pass
Pass 150 meter är en officiell gren på nationella tävlingar och SM. Ekipage får inte tävla i 250
meter pass och 150 meter pass vid samma tävling.
10. Barn och ungdomsklasser
I barnklass tävlar barn t o m det år man fyller 12 år. I ungdomsklass tävlar ungdomar fr om det år
man fyller 13 år t o m det år man fyller 21 år.
I de fall barnklass inte arrangeras, äger barn rätt att delta i ungdomsklass.
11. Triangelmärkta hästar
Triangelmärkta (utdömda) islandshästar får inte delta i officiella tävlingar.
12. Skiljedomstol
För tävlingar i Sverige övertar SIFs styrelse de plikter och befogenheter som FEIFs skiljedomstol
innehar.
13. Reklam
Reklam får bäras av ekipaget under förutsättning att ryttaren i övrigt bär reglementsenlig
klädsel.
14. Skoning
Svetsförstärkningar på skon är tillåtna. Förstärkningen ska dock vara av rimlig omfattning avsedd
att spara skon och inte att öka vikten på skon.
15. Snösulor
Det är tillåtet att använda snösulor (så kallade ”snow grips”) mellan hov och sko.
16. Broddar
Vid vinterväglag är det tillåtet att använda mer än 2 broddar.
17. Ovalbanegrenar
I FIPO beskrivs först ovalbanegrenarna T1, T2, V1 och F1, i dessa grenar rider man ALLTID
en och en.
Därefter beskriver man i FIPO passgrenarna P1, P2 och PP1 och sedan en rad övriga
ovalbanegrenar och passgrenar. Dessa övriga ovalbanegrenar (V3, V4, V5, V6, T3, T4, T5, T6, T7
och T8) rids ALLTID med fler än ett ekipage på banan.
18. Klassindelning
T1,T2,V1 och F1 kan delas in i tre olika nivåer, A- B- och C-klass. I A-klass rider eliten, i B-klass är
det lägre nivåer och i C-klass ingen kvalpoäng alls. Uttagningspoäng gäller för kval. För juniorer
finns bara A-klass och BC-klass. Landslagsryttare (gäller alla nationer anslutna till FEIF) kan välja
att starta vilken klass de vill utan att först kvala. Detta gäller alla tävlingar utom SM. Kval till Aoch B-klass kan uppnås på alla officiella tävlingar.
Vid arrangemang av T1,T2,V1 och F1 är det upp till arrangören om man vill skapa
klassindelningar i grenarna. Det är möjligt att kvala till A- eller B klass i T1 från T3, i T2 från T4, i
V1 från V2 och i F1 från F2.
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Upp- och nedklassning
Uppnådd uttagningspoäng gäller för uppklassning om ryttare så önskar, men ekipaget får rida
lägre klass tills poäng för uppklassning erhållits tre gånger i följd. Om ett ekipage tre gånger i
följd erhåller poäng som understiger kvalifikationsgränsen för respektive klass sker automatisk
nedklassning. En uppnådd kvalpoäng gäller, för det specifika ekipaget, tills upp- eller
nedklassning sker oavsett när kvalpoängen uppnåddes. Vid förändring av kvalifikationsgränser i
A- och B-klass måste ryttare uppnå de nya fastställda kvalgränser som angetts för respektive
klass.
Kvalgränser för klassindelning 2015
Kvalgräns uttagningspoäng för A-klass
T1

T2

V1

F1

Senior

6,00

5,80

6,00

5,60

Ungdom

5,50

5,40

5,50

5,20

Junior

5,0

5,0

5,0

4,8

Kvalgräns uttagningspoäng för B-klass
T1

T2

V1

F1

Senior

5,50

5,50

5,40

5,10

Ungdom

5,30

5,30

5,20

4,80

19. Tävlingsnivåer
Lokal

Valfria grenar för arrangören. 3-5 lokaldomare eller högre status dömer.

Regional

A- och B-klass måste ingå. 5 domare måste döma varav minst 3 på lägst
nationell nivå.

Nationell

Främst för A-klassekipage. Övriga klasser i mån av plats. 5 domare måste
döma varav minst 3 ska vara FEIF-domare och övriga nationella.

Kvaltävling

Endagstävling med enbart uttagningar för att ge möjlighet att uppnå poäng till
B- och A-klass. 3-5 lokaldomare eller högre status dömer.

Kvaltillfälle

Enbart uttagningar. Detta för att ge möjlighet att uppnå poäng till B- och Aklass. 3-5 lokaldomare eller högre status dömer. Ingen rangordning sker.
Ingen veterinärbesiktning behövs.

WorldRanking

Måste följa FEIFs regler. Arrangören ansvarar själv för att ta del av regelverket.
Minst 3 FEIF-domare, varav en av domarna måste vara boende i annat land.
Avgift för anslutning till WR är 80 Euro. Ansökan skickas till SIFs kansli.

20. Svenska Mästerskapen
För att få delta i Svenska Mästerskapen måste ekipagen, vid WorldRanking (WR), nationell eller
regional tävling under hösten eller innevarande år, uppnå den fastställda kvalgränsen en gång i
grenarna T1, T2, V1 och F1. Kval kan även uppnås på tävling i utlandet, under förutsättning att
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tävlingen motsvarar domarstatusen på WR/svensk nationell tävling. Ryttaren måste då själv
rapportera in tävlingstillfälle och poäng till SIFs kansli.
De femgångsekipage som kvalat till SM i två av tre femgångskombinationsgrenar kan anmäla sig
till en tredje femgångskombinationsgren även om ekipaget inte kvalat i denna gren.
Endast uttagningspoäng räknas.
Kvalgräns uttagningspoäng/tider SM 2015
T1

T2

V1

F1

6,40

6,20

6,40

5,90

Ungdom 5,90

5,70

5,90

5,40

Juniorer

5,00

5,00

5,00

4,90

T5

V5

5,00

5,20

PP1 (stil)

P1 (250m)

P2 (speed)

P3 (150m)

5,40

under 26 sek

max 9,5 sek

max 18 sek

Ungdom 5,00

under 27 sek

max 10 sek

max 19 sek

Juniorer

under 29 sek

max 12 sek

Max 21 sek

Senior

Juniorer

Senior

4,50

För att göra tider från olika tävlingar jämförbara läggs 0,40 sekunder till de handklockade tiderna
innan dessa protokollförs och poängen räknas fram.
Om du vid dagen för sista anmälningsdag till SM ännu ej klarat kvalgränsen, men hoppas kunna
göra det på en tävling som ligger mellan sista anmälningsdag och SM, så måste du ändå anmäla
dig och betala i tid till SM. Om du ej uppnår kvalpoäng räknas det som giltig anledning (vid sidan
av sjuk häst/ryttare) och avgiften återbetalas till 80%. SIF tar ut 20% (avrundat till jämn summa) i
administrationsavgift. Utan giltig anledning återfås inga avgifter.
OBS! INGA EFTERANMÄLNINGAR MOTTAGES TILL SM!
- Kombinationspoäng är inte gällande för kval till SM.
- Kvalgräns måste uppnås för respektive passgren till SM.
21. Juniorer på SM
Ryttare får delta i Svenska Mästerskapen som junior till och med det år ryttaren fyller 15 år. För
att få delta i SM måste ekipaget uppnå den fastställda kvalgränsen.
Kvalificering kan ske på föregående års SM eller på regional eller nationell tävling under hösten
efter föregående års SM alternativt under våren inför årets SM. Till grenarna T5 och V5 kan kval
till SM ske på vilken tävling som helst.
22. Domare
Minimiersättning till domare
Lokaldomare
700 kr/dag, max 10 tim inkl raster, därefter 150 kr/timme.
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Nationella domare 900 kr/dag, max 10 tim inkl raster, därefter 150 kr/timme.
FEIF-domare
1200 kr/dag, max 10 tim inkl raster, därefter 150 kr/timme.
För domare med F-skattsedel tillkommer moms.
Om ersättning till enskild domare under kalenderåret uppgår till mer än ½ basbelopp (22 200 kr
år 2014) källskatt innehållas och arbetsgivaravgifter betalas på hela beloppet. Kontrolluppgift
ska lämnas om det sammanlagda värdet av ersättningen är 100 kr eller mer.
23. Disciplinnämnd
Disciplinnämnden består av tre ledamöter, varav en ska vara domare. Mandatperiod på 1 år.
SIFs styrelse utnämner ledamöterna på förslag av TS. Disciplinnämndens uppgifter är att som
högsta instans behandla och ta beslut i frågor av disciplinär karaktär inom sporten och aveln.
Straffpåföljd ska meddelas till FEIF och gäller då internationellt. Straffpåföljd kan överklagas till
SIFs styrelse.
24. Alkohol och andra berusningsmedel
Bruk av alkohol och andra berusningsmedel är inte förenligt med tävling eller hantering av häst
och det är SIFs målsättning att verka för att detta förhindras.
Förbundets policy är att regelverket om detta ska överensstämma med vad som gäller i
idrottssverige i allmänhet och med vad som gäller inom övrig hästsport i synnerhet.
I enlighet med Sifs alkohol- och drogpolicy gäller nolltolerans under tävlingar.
25. Vaccinering mot hästinfluensa
Svenska Islandshästförbundet följer Svenska Ridsportförbundets regler för A2-vaccination.
Observera att det är viktigt att hästen är korrekt vaccinerad, du kan bli avvisad från en
tävlingsplats om du inte uppfyller nedanstående villkor eller saknar vaccinationsintyg från
hästens ”tidigare liv”.
Häst måste vara vaccinerad mot hästinfluensa samt giltiga vaccinationsintyg ska uppvisas.
Senaste vaccination får inte vara gjord senare än 7 dagar före ankomst till tävlingen.
Vaccinationsintervall
 Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar. Därefter
är hästens startberättigad.


Därefter ska hästen återvaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.
För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

Vaccinationsintyg
Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, eller vidimerad kopia ska medföras och visas
upp före start.
Överskridande av vaccinationsdag
 I det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination.


I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas det som en ny A-vaccination.



I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller mellan två Rvaccinationer inträder startförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination
om R-vaccination görs inom 21 dagar.
Överskrids denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras och börja med en A-vaccination.
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Måste man vaccinera oftare?
Observera att vid internationella arrangemang kräver man en återvaccinering med 6 månaders
intervall.
Hästar vaccinerade enligt 12-månadersregeln behöver inte grundvaccineras igen, under
förutsättning att man följt regeln om grundvaccination och årliga revaccinationer. De behöver
endast få sin återvaccination inom 6 månader och 21 dagar före tävling/anländande till
tävlingsplats.
Tillverkarna arbetar ständigt på att förbättra vaccinationspreparaten och därför ändrar sig råden
som ges för olika vaccinationspreparat oftare än reglerna. T ex rekommenderar en del tillverkare
att man återvaccinerar oftare än en gång årligen för att erhålla bästa skydd. Det är upp till
hästägaren att avgöra detta, kanske i samråd med veterinären. Så länge du uppfyller gränserna
nämnda ovan så är det godkänt för tävling.
Dispens från vaccinationskravet
SIF ger dispens från vaccinationskravet för hästar importerade från Island de senaste 2
månaderna. Hästägare/ryttare ska vid tillfället kunna visa upp giltig veterinärhandling från
exporten som påvisar när hästen exporterats till Sverige.
26. Landslaget i Svenska Islandshästförbundet
Organisation
1. Landslaget organiseras i senior- och juniorlag med gemensam ekonomi.
2. Landslagsledningen består av en kommitté med funktioner som administration, ekonomi,
marknadsföring, kontakt med sponsorer, riktlinjer för landslagsmedlemmar och uttagning av
landslag. Landslagskommittén lyder under Sportutskottet och är rapporteringsskyldig till
Sportutskottet och till Svenska Islandshästförbundets styrelse.
3. Lagledare och tränare utses av landslagskommittén. Ledare och tränare är aktiva under
april-augusti och uppdragsgivare är landslagskommittén.
4. Landslagsryttare är de som representerar Sverige och SIF vid årets internationella tävlingar.
Antal ryttare i laget avgörs utifrån ekipagens kvalitet och förväntade insatser oberoende av
det antal ryttare, som är möjliga att sända enligt propositionerna för respektive tävling.
5. Landslagsmedlem är den ryttare, som blivit uttagen till NM/VM och tillhör den grupp, som i
första hand blir föremål för landslagets träningsläger eller andra aktiviteter. I andra hand
erbjuds i mån av plats ryttare, som uppnått tillräckligt goda resultat.
6. Landslagsryttare har rätt att utan kvalificering delta med valfri häst på nationell tävling.
7. Landslagskommittén har befogenhet och behörighet att temporärt avskilja ekipage i
landslaget, som visar prov på bristande sportsmanship, alkohol- eller drogmissbruk eller
andra handlingar som kan skada SIFs anseende enligt SIFs stadgar §6. Vid temporär
avstängning ska ärendet omgående överlämnas till disciplin nämnden för behandling.
Lagledare äger också rätt att i överensstämmelse med FIPOs regelverk utfärda varning.
8. Kommittén ansvarar för att kontrakt upprättas med landslagets medlemmar, som innehåller
landslagsmedlems rättigheter och skyldigheter som lagmedlem och representant för SIF.
9. Landslagskommittén skall vara remissinstans i sport och tävlingsfrågor.
10. Landslagskommittén skall finnas som representant med en ledamot i sportutskottet.
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Uttagning av landslag
För att bli uttagen till landslagstruppen skall man vara svensk medborgare, samt hos FEIF vara
registrerad för att tävla för Sverige. Ryttarna ansvarar själva för att denna registrering sker hos
FEIF, och detta ska ske före 1 april innevarande år. Ryttare utan svenskt medborgarskap, men
som har för avsikt att kvalificera sig till landslaget, skall senast till årsmötet skriftligen anmäla sin
intention och bifoga en kopia på sin ansökan om medborgarskap.
Ryttare med dubbelt medborgarskap skall skriftligen anmäla sitt intresse att kvalificera sig till
landslaget med mål att för innevarande säsong representera Sverige samt bifoga kopia på
svenskt medborgarskap.
Skulle ryttare därefter välja att representera annat land vid mästerskapstävlingar blir ryttaren
automatiskt utestängd från möjligheten att ingå i det svenska landslaget och tävla för Sverige
under innevarande år och nästkommande år.
Uttagningskriterier för landslagsryttare
Landslagskommittén utser Uttagningsgruppen som består av tre ledamöter. Gruppens uppgift är
att i samråd med landslags ledare/tränare nominera landslaget. UKs nominering av landslag
meddelas vid SM.
Nominering till landslaget baseras på resultat uppnådda vid nationella tävlingar samt SM.
Resultat på SM väger tyngst. Även resultat uppnådda på World Ranking tävlingar utomlands tas
med i bedömningen. Den tävlande ansvarar då själva för informationen till UK om resultat med
kompletta resultatlistor.
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