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Svenska lslandshästförbundet (SIF) följer FEIF’s internationella tävlingsreglemente R&R. 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 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 sitt hemlands islandshästförbund anslutet till Worldfengur. Hästen måste vara minst fem år
gammal med undantag av Svenska Mästerskapen (SM) för islandshästar där hästar ska vara minst sex år.
Alla ryttare som uppfyller kvalkraven får delta på SM, detta för att reglerna kring WR-tävlingar är sådana
att alla nationaliteter får delta, men för att bli Svensk Mästare så måste ryttaren vara folkbokförd i Sverige
sedan minst ett år tillbaka 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 att tävlingsresultatet, disciplinära åtgärder, domaruppsättning och andra synpunkter av
vikt rapporteras till SIFs kansli senast 1 vecka efter tävling.

•

Arrangören ska ha en heltäckande olycksfalls- och ansvarsförsäkring gällande ryttare, publik, funktionärer och
tredje man. Lokalföreningar har detta skydd genom SIF, men privata och företagsarrangörer MÅSTE teckna
detta själva.

2.

Klädsel
Utöver vad som föreskrivs i R&R om ryttarens klädsel är klubbtröja och islandströja tillåtna.
Skyddsväst får användas. Shortchaps tillsammans med ridsko är tillåtet.

3.

Hästpass och vaccinationsintyg
Hästpass och vaccinationsintyg ska visas upp vid officiella tävlingar.

4.

Ryttarförsäkran och veterinärbesiktning
Ryttarförsäkran ska uppvisas före urlastning. Vårdslös hantering av försäkran kan leda till avstängning från
tävling.

5.

Veterinärbesiktning sker på tävlingsplatsen i enlighet med föreskrifter i SJVFS, se Jordbruksverkets hemsida.
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6.

Ryttarlicens
Ryttarlicens krävs för deltagande i officiell tävling. För aktuella ryttarlicenser se information på SIFs
hemsida. Utländska ryttare på tillfälligt besök i Sverige och 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.

Triangelmärkta hästar
Triangelmärkta (utdömda) islandshästar får inte delta i officiella tävlingar.

9.

Skiljedomstol
För tävlingar i Sverige övertar SIFs styrelse de plikter och befogenheter som FEIFs skiljedomstol innehar.

10. Reklam

Reklam får bäras av ekipaget under förutsättning att ryttaren i övrigt bär reglementsenlig klädsel.
11. Skoning

Svetsförstärkningar på skon är tillåtna. Förstärkningen ska dock vara av rimlig omfattning avsedd att spara
skon och inte att öka vikten på skon.
Snösulor
Det är tillåtet att använda snösulor (så kallade "snow grips" ) mellan hov och sko.
Broddar
Vid vinterväglag är det tillåtet att använda mer än 2 broddar.
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