I november 2014 tog EU-kommissionen ett beslut där standarden för test av
ridhjälmar drogs tillbaka.
I väntan på en ny standard gäller följande övergångsregler under 2016 för vad
som räknas som godkänd hjälm på officiella tävlingar arrangerade inom Svenska
Islandshästförbundet:
1) CE-märkta ridhjälmar som tillverkats före den 4 november 2014 och som
typkontrollerats enligt den äldre standarden EN 1384, dessa är i dagsläget
godkända att användas fram till och med 31 december 2016.
2) CE-märkta ridhjälmar som tillverkats efter 4 november 2014 och som har
genomgått ny typkontroll och är märkta VG1 01.040.
Det finns i dagsläget ingen bortre tidsgräns för de hjälmar som är godkända
enligt VG1 01.040.
Märkningen VG1 är en rekommendation från EU-kommissionen och inte ett
krav idag.
Detta är Svenska Islandshästförbundets övergångsregler, inte Konsumentverkets krav.
Samma regler gäller inom Svenska Ridsportförbundet. Vi kommunicerar också med
islandshästförbunden i Danmark, Finland och Norge i den här frågan.

Observera även att enligt Konsumentverket gäller följande:
"I väntan på en ny standard, som ska ersätta EN 1384, har de anmälda organen
(testhusen) kommit överens om en tillfällig metod (VG1 01.040) som de kan
använda vid typkontroll av ridhjälmar. De är inte skyldiga att använda sig av denna
metod utan även andra metoder är möjliga"
Svenska Islandshästförbundet följer Konsumentverkets och EU-kommissionens
fortsatta arbete. En ny standard är ute på remiss i Europa.
EU-kommissionen vill att den nya standarden för test av ridhjälmar ska utvecklas
och omfatta bland annat:
- Stötupptagning ur fler vinklar än vid ett rakt fall och med högre energi
- Bättre motståndsförmåga mot genomträning av vassa föremål
- Bättre sidostabilitet för att stå emot hårda slag från sidan
- Större skyddsyta utan att detta påverkar förmågan att höra när hjälm bärs
- Hjälmen får inte påverka synfältet
- Stabiliteten hos hjälmen- den får inte röra sig på huvudet under ridning
Läs den senaste informationen från Konsumentverket här. (länk)

