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Enskede Ridsällskap 2018-10-16 

Enskede Ridsällskap 

Enskede Ridsällskap reserverar sig för eventuella förändringar eller felskrivningar. 

 
Enskede Ridsällskaps regler för deltagande i externa tävlingar 2018  
Uttagningen av de som får tävla externt på ridskolans hästar görs av berörda instruktörer på 

ridskolan i samförstånd med Enskede ridsällskap. Ridskoleavgift och medlemsavgift ska vara 

betalda. För att tävla på lokala inbjudningstävlingar krävs grönt kort. Är ryttaren under 12 år krävs 

att en målsman har grönt kort. Grönt kort-kurs anordnas av ERS i egen regi eller tillsammans med 

annan Stockholmsklubb.  

 

Till de olika externa tävlingarna där ridskolans hästar deltar ska alltid en, av ridskolan godkänd 

representant (tävlingscoach) med för att se till att det går säkert och korrekt till vid lastning och på 

tävlingsplatsen samt assistera vid framridningen.  

 

Tävlingsformer externa tävlingar 
Mästerskap 

Stockholmsmästerskap för lektionsponnyer och lektionshästar går varje år i dressyr och hoppning. 

Ryttaren betalar själv avgifter för mästerskapsklass, eventuell förklass, hästhyra och transport. 

Hästhyran betalas till Enskede ridskola  med swish senast på tävlingsdagen. 

 

 

Allsvenskan 

Allsvenskan är lagtävlingar där ERS deltar i olika divisioner och i både dressyr och hoppning, 

både med lektionshästekipage och privata ekipage. ERS betalar lagavgifterna. Ryttaren betalar 

själv allsvenska klass och eventuell förklass, transport och eventuell hästhyra. Hästhyra för 

lektionshäst betalas till Enskede ridskola med swish senast på tävlingsdagen. 

 

 

Externt tävlande av enskilda ekipage  

Vid extern tävling betalar alla ryttare såväl ridskoleryttare som privata ekipage själva startavgift, 

transport och eventuell hästhyra. Hästhyra för lektionshäst betalas till Enskede ridskola med swish 

senast på tävlingsdagen. 
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Tävlingsryttarens ansvar (målsmans ansvar) att: 
• Följa TR, tävlingsbestämmelser, föreskrifter/kriterier och anvisningar utfärdade av 

tävlingsledningen. 

• Vara aktiv som funktionär vid tävlingar anordnade av ERS. 

• Uppträda sportsmannamässigt på tävlingsplatserna. 

• Visa gott omdöme vid hantering av hästen. 

• Uppträda korrekt mot häst, medtävlare, lagledare, föräldrar, arrangörer osv. 

• Alltid vara medveten om att jag representerar föreningen och ridskolan. 

• Dela med sig av sina kunskaper samt stötta och hjälpa yngre eller mindre erfarna tävlande 

med goda råd vid tävlingstillfället. 

 

Tävlingsryttarens åtagande (målsmans åtagande): 
• Efter instruktörs godkännande att få tävla externt, ansvarar tävlingsryttaren att informera 

ridskolan senast 3 veckor innan tävlingen om tävlingsdag, häst/ponny, antal klasser.  

• Alla kostnader för häst/ponny-hyra tillkommer ryttaren- betalas till Enskede ridskola. 

med swish senast på tävlingsdagen. 

• Alla kostnader för hästens/ponnyns transport tillkommer ryttaren. 

• Om hästen har skadat sig på något sätt ska detta rapporteras till stallpersonalen. 

• Hästens/ponnyns ordinarie utrustning ska efter tävling återställas så att allt är klart inför 

nästa lektion. Du kan bli ersättningsskyldig till ridskolan för trasig utrustning 

 

Anmälan till extern tävling 
Anmälan görs i tävlingsdatabasen (TDB). För att tävla på lokala inbjudningstävlingar krävs 

ryttarlicens och för att kunna lösa ryttarlicens krävs grönt kort. Olika typer av ryttarlicens kan 

lösas i TDB. Se till att ha din ryttarlicens i ordning innan du anmäler dig till tävling. 

 

Varje ryttare lägger in sig och sina tävlingshästar i systemet, se vidare www3.ridsport.se. Vid 

lagtävlan sker samordningen tillsammans med tävlingskommittén.    

 

• Omgående efter överenskommelse med din ridinstruktör om deltagande i en tävling söker 

den tävlande propositionen i TDB och tar del av anmälningsförfarandet 

• Se till att du har din ryttarlicens betald och att hästen/ponnyn har sin licens och giltig 

vaccination i TDB. 

• Samtliga tävlande anmäler sig själv 

• Inbetalning görs via TDB.  

 

Hjälp finns. Kontakta någon i tävlingskommittén eller någon som tävlat externt tidigare. 

TR finns numera på ridsportsförbundets webbsida, ständigt aktuell. Kopior på vaccinations- och 

mätintyg ska vara verifierade.  
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Att transportera ridskoleponny/häst till och från tävling 
Hyra av ridskolans hästbuss avtalas med ridskolan och betalas till ridskolan. Priser sätts av 

ridskolan.  

 

Släp eller hästlastbil för B-körkort kan hyras av olika uthyrare i Stockholm. Släp som hyrs ska: 

• Vara av boogimodell 

• Max 10 år 

• Ha fungerande bommar/dörr som sätts bakom hästen 

• Trailer som hyrs utifrån måste rengöras med virkon innan användning. 

• Föreningen tillhandahåller virkon och sprayflaska med instruktioner hur virkonet ska 

spädas. 

 

För att få köra hästsläp eller lastbil med ridskolans ponnyer/hästar ska ansvarig på ridskolan ha 

gett tillstånd.  

 

Bil med släp 

Körkortskrav före personbil/lätt lastbil med släpfordon. Det räcker med behörigheten B för att 

köra personbil med ett lätt släpfordon eller lätt lastbil med ett lätt släpfordon. I andra fall krävs 

behörigheter BE eller B med utökad behörighet (B+). 

 

För att se om du har rätt vikter och rätt körkortsbehörighet, skriv in bilens och släpets 

registreringsvikter på transportstyrelens släpvagnskalkylator. 

https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx 
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Checklista vid extern tävling med ridskolehäst/ridskoleponny 
Innan tävlingen-flera veckor innan 

□ Gå igenom listan i god tid innan tävlingen, vid behov ta hjälp av erfaren tävlingsryttare 

eller din coach innan tävlingen. 

□ Se till att ryttarlicens är betald och att hästen/ponnyn har licens i TDB. 

□ Kontrollera att vidimerad kopia på vaccinationsintyg för hästen/ponny är korrekt, 

(vidimerade kopior förvaras på kontoret). 

□ Boka transport och chaufför. 

□ Ordna med 2 st hinkar och hönät. 

□ Ordna korta transportskydd och gärna boots. 

□ Se till att du har nummerlappar till träns och eventuellt till schabrak. 

 

Dagen Innan tävlingen 

□ Hämta transport- Rengör transport med Virkonlösning (Virkontabletter och sprayflaska 

tillhandahålls av ERS). 

□ Testa att öppna och stänga alla luckor samt flytta sidovägg, så att du kan det till 

tävlingsdagen. 

□ Spåna transporten, spån köps av ridskolan. 

□ Se till att du har packat vidimerad kopia på vaccinationsintyg för hästen/ponnyn. 

□ Vid behov schamponera hästen/ponnyn och putsa sadel och träns, stövlar. 

□ Förbered lädergrimma, kedjegrimskaft, grimskaft, transportgrimskaft, longerlina för 

transport, fleecetäcke och regntäcke.  

□ Packa i ordning kavaj, ridbyxor, ridhjälm, benskydd, gummisnoddar, transportskydd, 

borste, hovkrats. 

□ Packa överdragsbyxor, extra kläder. 

□ Gå igenom färdväg och karta över tävlingsplatsen. 

□ Tempa hästen/ponnyn (ska vara 37,5 till 38,2 ℃). Visitera hästen, kolla hästens skor. 

□ Meddela stallpersonalen tid för avresa och om möjligt tid för hemkomst. Om man behöver 

komma in i stallet utanför stallets ordinarie öppettider stäm av med stallpersonalen. 

 

 

På tävlingsdagen  

□ Om du kommer innan stallpersonalen, fodra hästarna med ensilage, se till att din häst 

hinner äta kraft. 

□ Tempa hästen/ponnyn (ska vara 37,5 till 38,2 ℃). Visitera hästen. 

□ Mocka boxen/spiltan. 

□ Fyll upp hönät. 

□ Mät upp kraftfoder till lunch i hink eller plastpåse. 

□ Borsta och knoppa hästen, kratsa hovarna och kontrollera hästens skor. 

□ Packa hästens utrustning. 

□ Gör iordning transporten för lastning och sätt på transportskydd. 

□ Lasta i lämpligt huvudlag, använd lasthandskar. 
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På tävlingsplatsen 

□ Gå till sekretariatet, startanmäl och visa upp vaccinationsintyg om så krävs. 

□ Bekanta dig med tävlingsplatsen, checka av var framridning och tävlingsplats ligger. 

□ Lasta ur i träns och ta av transportskydd. 

□ Hämta vatten och se till att hästen har tillgång till vatten. 

□ Gå runt lite med hästen/ponnyn så att den hinner bekanta sig med omgivningen. 

□ Gör i ordning hästen/ponnyn så att den färdig i god tid innan start. 

□ Fodra med kraftfoder så gott det går efter stallets vanliga fodringsrutiner. 

□ Låt den äta ensilage, normal portion. 

□ Var försiktig med att låta hästen/ponnyn beta färskt gräs. 

□ Lämna inte hästen ensam utan uppsikt. 

□ Skriv en lapp med telefonnummer till ryttare eller coach och lägg i framrutan på bilen. 

 

 

Efter tävlingen 

□ Visitera hästen. 

□ Kontrollera utrustningen och återställ den som den var. När vi kommer tillbaka återställ all 

utrustning så att allt är klart inför nästa lektion. Du kan vara ersättningsskyldig till 

ridskolan för trasig utrustning  

□ Om hästen har skadat sig ska detta rapporteras till stallpersonalen. 

□ Mocka ur transporten  

□ Efter att hästtransporterna rengjorts så städa upp efter dig på stallplan. 

 

 


