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Svenska Islandshäs4örbundet (SIF) följer det interna?onella tävlingsreglementet R&R. Dessutom
kompleHerar SIF dessa regler med regler anpassade ?ll svenska förhållanden. Det är vik?gt aH du
känner ?ll skillnaden för aH inte riskera diskvaliﬁka?on. I de fall där VM eller NM arrangeras på svensk
mark gäller det interna?onella tävlingsreglementet R&R (inte det svenska tävlingsreglementet).
Detsamma gäller på Worldrankingtävlingar (WR).
1. Oﬃciella tävlingar
Oﬃciella tävlingar är öppna för alla i SIF registrerade islandshästar. Utlandsägda hästar måste vara
registrerade i siH hemlands islandshäs4örbund anslutet ?ll World Fengur. Hästen måste vara minst 5
år gammal med undantag av Svenska Mästerskapen (SM) för islandshästar där hästar ska vara minst 6
år. För aH få delta på SM som ryHare ska man ha varit folkbokförd i Sverige i minst eH år samt vara
medlem i en SIF förening.
Som oﬃciell tävling räknas alla tävlingar som uppfyller följande krav:
− tävlingen arrangeras av SIF, någon av dess lokalföreningar eller privatperson/företag
− tävlingen rids enligt R&R och det svenska tävlingsreglementet (TR)
− ovalbanegrenar rids på en, enligt R&R, korrekt ovalbana
− tävlingen döms av minst tre av SIF godkända sportdomare
− arrangören ansvarar för aH tävlingsresultatet, disciplinära åtgärder, domaruppsäHning och andra
synpunkter av vikt rapporteras ?ll SIFs kansli senast 1 vecka eZer tävling.
− Arrangören ska ha en heltäckande olycksfalls- och ansvarsförsäkring gällande ryHare, publik,
funk?onärer och tredje man. Lokalföreningar har deHa skydd genom SIF, men privata och
företagsarrangörer MÅSTE teckna deHa själva.
2. Klädsel
Utöver vad som föreskrivs i R & R om ryHarens klädsel är klubbtröja och islandströja ?llåtna.
Skyddsväst får användas. Shortchaps ?llsammans med ridsko är ?llåtet.
3. Hästpass och vaccina0onsintyg
Hästpass och vaccina?onsintyg ska visas upp vid oﬃciella tävlingar.
4. RyDarförsäkran och veterinärbesiktning
RyHarförsäkran ska uppvisas före urlastning. Vårdslös hantering av försäkran kan leda ?ll avstängning
från tävling.
Veterinärbesiktning sker på tävlingsplatsen i enlighet med föreskriZer i SJVFS, se Jordbruksverkets
hemsida.
5. RyDarlicens
RyHarlicens krävs för deltagande i oﬃciell tävling. För aktuella ryHarlicenser se informa?on på SIFs
hemsida. Utländska ryHare som är med i siH hemlands islandshäs4örbund behöver ej visa upp licens.
6. Medlemskap för tävling
RyHare boende i Sverige måste vara medlem i SIF och övriga ryHare i siH hemlands organisa?on.
7. Tävlingsbanor för nivå 1/observa0ons tävlingar
Tävlingsbanor för nivå 1/observa?ons tävlingar ska vara godkända av SIFs tävlingssek?on.
8. Pass
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Pass 150 meter är en oﬃciell gren på alla tävlingsnivåer och SM. Ekipage får inte tävla i 250 meter
pass och 150 meter pass vid samma tävling. Passgrenarna P1, P3, P2 och PP1 räknas all?d som 1grenar.
9. Barn och ungdomsklasser
I barnklass tävlar barn ?ll och med det år man fyller 12 år. I juniorklass tävlar man ?ll och med det är
du fyller 15 och i young rider tävlar ungdomar från och med det år man fyller 13 år ?ll och med det år
man fyller 21 år. Barn tom 12 kan välja aH starta i junior- eller young riderklass även om barnklass
anordnas.
10. Triangelmärkta hästar
Triangelmärkta (utdömda) islandshästar får inte delta i oﬃciella tävlingar.
11. Skiljedomstol
För tävlingar i Sverige övertar SIFs styrelse de plikter och befogenheter som FEIFs skiljedomstol
innehar.
12. Reklam
Reklam får bäras av ekipaget under förutsäHning aH ryHaren i övrigt bär reglementsenlig klädsel.
13. Skoning
Svetsförstärkningar på skon är ?llåtna. Förstärkningen ska dock vara av rimlig omfaHning avsedd aH
spara skon och inte aH öka vikten på skon.
14. Snösulor
Det är ?llåtet aH använda snösulor (så kallade ”snow grips”) mellan hov och sko.
15. Broddar
Vid vinterväglag är det ?llåtet aH använda mer än 2 broddar.
16. Ovalbanegrenar
I R&R beskrivs först ovalbanegrenarna T1, T2, V1 och F1, i dessa grenar rider man ALLTID
en och en.
DäreZer beskriver man i R & R passgrenarna P1, P2 och PP1 och övriga ovalbanegrenar och
passgrenar. Dessa övriga ovalbanegrenar (V2, V3, V4, V5, V6, T3, T4, T5, T6, T7 och T8) rids enligt R &
R.
17. Klassindelning
Vid arrangemang är det upp ?ll arrangören om man vill skapa valfria klassindelningar i grenarna.
18. Tävlingsnivåer
Lokal Tävling Nivå 1/Observa0onstävling
Denna tävlingsnivå ligger ?ll grund för landslagsuHagning. Den ska all?d ha World Ranking-status och
dömas av 5 domare; minst tre FEIF-domare, varav en utländsk, och två na?onella domare.
Tävlingsplatserna bör ha god geograﬁsk spridning. Minst tre nivå 1-tävlingar per säsong ska
arrangeras. En nivå 1-tävling SKA erbjuda alla grenar som tävlas på NM och VM och ?ll dessa är det
kvalgräns, se tabell under punkt 19. Övriga grenar erbjuds i mån av ?d och plats. Alla ekipage som
kvalat ?ll Nivå 1 i NM/VM-grenar bör erbjudas plats då deHa i första hand är eH ?llfälle utöver SM aH
jämföra elitekipage. För aH rida nivå 1 tävling krävs kvalpoäng. Kvalpoängen är livslånga för eD
ekipage, d.v.s. häst och ryHare ?llsammans måste ha uppnåH en viss kvalpoäng i den gren de vill
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starta i. Så länge kvalpoängen uppnåddes på en oﬃciell tävling, i räH gren spelar det ingen roll hur
länge sedan det var. När man en gång nåH sina kvalpoäng kan man inte kvala ner.
• För aH kvala 0ll SM i 1-grenarna (gäller även junior och young rider) måste ekipage kvala från
nivå 1-2 tävling.
• För aH kvala 0ll SM i 2-grenarna måste ekipagen kvala från nivå 1-2 samt nivå 3 om det är 5
dömande domare med minst lokal status.
• För aH kvala 0ll SM i T8 och V5 för barn och juniorer måste de kvala från som lägst en nivå 3
tävling med minst 3 dömande domare.
• Landslagsmedlemmar kan starta okvalade hästar.
Lokal tävling Nivå 2
En nivå 2-tävling döms av 5 domare varav minst tre ska ha na?onell eller FEIF-status. Om man vill ha
WR-status på Nivå 2 gäller samma domarkrav som för nivå 1-tävling, alltså tre FEIF-domare, varav en
utländsk, och två na?onella domare. Alla grenar kan/bör erbjudas utan föregående kval. Från nivå 2tävling kan man kvala ?ll SM i alla grenar.
Lokal tävling Nivå 3
En nivå 3-tävling döms av 3-5 domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar
som erbjuds. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval. Om antalet domare är 5
så kan ryHarna kvala ?ll SM i de så kallade 2-grenarna, det vill säga de grenar där man rider ﬂera på
banan sam?digt (T3, T4, V2 och F2). Barn kan kvala ?ll SM i T8 och V5. Här kan man även SM-kvala i
P1, P2 samt P3. (Ej PP1 då deHa innehåller poängbedömningsmoment.)
Lokal tävling nivå 4
Alla grenar kan erbjudas utan föregående kval. 1-2 domare dömer. Resultaten blir inoﬃciella.
WorldRanking

Måste följa FEIFs regler. Arrangören ansvarar själv för aH ta del av regelverket.
Minst 3 FEIF-domare, varav en av domarna måste vara boende i annat land. AvgiZ
för anslutning ?ll WR ses på Feifs hemsida (www.feif.org). Ansökan skickas ?ll SIFs
kansli.

19. Svenska Mästerskapen
För aH få delta i Svenska Mästerskapen måste ekipagen, vid WorldRanking (WR), nivå1, nivå 2 eller för
barn nivå 3 tävling under hösten eller innevarande år, uppnå den fastställda kvalgränsen en gång i den
aktuella grenen. Kval kan även uppnås på tävling i utlandet, under förutsäHning aH tävlingen
motsvarar domarstatusen för respek?ve nivåtävling. RyHaren måste då själv rapportera in
tävlings?llfälle och poäng ?ll SIFs kansli.
De femgångsekipage som kvalat ?ll SM i två av tre femgångskombina?onsgrenar kan anmäla sig ?ll en
tredje femgångskombina?onsgren även om ekipaget inte kvalat i denna gren.
Endast uHagningspoäng räknas.
SM-grenar från och med 2017
Barn T8 och V5
Junior T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2, P3, T8, V5
YR T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2, P3
Senior T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2, P3, T3, V2, F2
Kval ?ll SM 2017 sker ?digast på första tävlingen EFTER SM 2017
Vision för SM 2017
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De så kallade 1-grenarna (de grenar där man rider en och en på banan) bör ha ca 15 deltagare.
Kvalgränserna analyseras och säHs u?från ?digare SM för aH deHa ska kunna uppnås. Det kan
resultera i aH det blir lite ﬂer eller lite färre. SM-kvalpoäng för nästkommande SM säHs eZer aktuellt
SM varje år. 2-grenarna kan ha 30-40 deltagare. Tanken är aH SM ska kunna vara en eliHävling OCH en
folkfest där ryHare på olika nivåer kan tävla. Vi tänker oss aH antalet startande ska kunna ligga på
cirka 250 stycken, som idag men med en annan fördelning mellan klasserna.
Kvalgränser, uDagningspoäng/0der SM och observa0onstävlingar 2017
T1

T2

V1

F1

SM

Obs.t

SM

Obs.t

SM

Obs.t

SM

Obs.t

Senior

6,90

6,30

6,40

6,00

6,60

6,30

6,40

6,00

Ungdom

5,90

5,60

5,70

5,40

5,90

5,60

5,40

5,10

Juniorer

5,00

4,90

5,00

4,90

5,00

4,90

4,90

4,80

SM-kvalpoäng

T3

Senior

6,30

SM-kvalpoäng

T8

V5

Juniorer

5,30

5,50

Barn

5,00

5,00

SM-kvalpoäng

PP1 (s4lpass)

P1 (250m)

P2 (speedpass)

P3 (150m)

Senior

5,90

under 26 sek

under 8,5 sek

under 18 sek

Ungdom

5,00

under 27 sek

under 10 sek

under 19 sek

Juniorer

4,50

under 29 sek

under 12 sek

under 21 sek

T4
_

V2

6,00

_

6,30

F2
_

6,00

_

För aH göra ?der från olika tävlingar jämförbara läggs 0,40 sekunder ?ll de manuella ?derna innan
dessa protokollförs och poängen räknas fram.
Om du vid dagen för sista anmälningsdag ?ll 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 ?d ?ll SM. Om du ej uppnår kvalpoäng räknas det som gil?g anledning (vid sidan av sjuk häst/
ryHare) och avgiZen återbetalas ?ll 80%. SIF tar ut 20% (avrundat ?ll jämn summa) i
administra?onsavgiZ. Utan gil?g anledning återfås inga avgiZer.
OBS! INGA EFTERANMÄLNINGAR MOTTAGES TILL SM!
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20. Juniorer på SM
RyHare får delta i Svenska Mästerskapen som junior ?ll och med det år ryHaren fyller 15 år. För aH få
delta i SM måste ekipaget uppnå den fastställda kvalgränsen.
Kvaliﬁcering ?ll 1-grenar kan ske på nivå 1 eller nivå 2 tävling under hösten eZer föregående års SM
alterna?vt under våren inför årets SM.
Juniorer kan tävla SM i T8 och V5 eZer uppnådd kvalgräns på nivå 1, 2 eller 3 tävling.
Barn på SM
Barn tom 12 år kan tävla SM i T8 och V5 eZer uppnådd kvalgräns på nivå 1, 2 eller 3 tävling.
21. Domare
MinimiersäHning ?ll domare
Lokaldomare
875 kr inkl. moms/dag, max 9 ?mmar inkl. domarmöte och raster, däreZer
220 kr ink moms/?mme, dock max 10 h totalt. EZer 10 ?mmar utgår ny
dagsersäHning om 875 kr inkl. moms.
Na+onella domare 1125 kr inkl. moms/dag, max 9 ?mmar inkl. domarmöte och raster, däreZer
280 kr ink moms/?mme, dock max 10 h totalt. EZer 10 ?mmar utgår ny
dagsersäHning om 1125 kr inkl. moms.
FEIF-domare

1500 kr inkl. moms/dag, max 9 ?mmar inkl. domarmöte och raster, däreZer
375 kr ink moms/?mme, dock max 10 h totalt. EZer 10 ?mmar utgår ny
dagsersäHning om 1500 kr inkl. moms.

Om ersäHning ?ll enskild domare under kalenderåret uppgår ?ll mer än ½ basbelopp (22 150 kr år
2017) källskaH innehållas och arbetsgivaravgiZer betalas på hela beloppet. KontrolluppgiZ ska lämnas
om det sammanlagda värdet av ersäHningen är 100 kr eller mer.
22. Disciplinnämnd
Disciplinnämnden består av tre ledamöter, varav en ska vara domare. Mandatperiod på 1 år. SIFs
styrelse utnämner ledamöterna på förslag av TS. Disciplinnämndens uppgiZer är aH som högsta
instans behandla och ta beslut i frågor av disciplinär karaktär inom sporten och aveln. Straﬀpåföljd
ska meddelas ?ll FEIF och gäller då interna?onellt. Straﬀpåföljd kan överklagas ?ll SIFs styrelse.
23. Alkohol och andra berusningsmedel
Bruk av alkohol och andra berusningsmedel är inte förenligt med tävling eller hantering av häst och
det är SIFs målsäHning aH verka för aH deHa förhindras.
Förbundets policy är aH regelverket om deHa ska överensstämma med vad som gäller i
RiksidroHsförbundet (RF) i allmänhet och med vad som gäller inom övrig hästsport i synnerhet. I
enlighet med Sifs alkohol- och drogpolicy gäller nolltolerans under tävlingar för deltagare, domare
och funk?onärer.
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