
                             Sport och tävling (SPT)   
 

 Eleven ansvarar själv för att ha grönt kort och löst ryttarlicens innan det är dags att 

åka ut på tävling. Klubben tillhandahåller hästens licens, vaccination, mätintyg och 

försäkring.  

 Det krävs en engagerad målsman då ni själva ordnar och organiserar transport till och 

från tävling (utökat körkort kan behövas). Förälder ska även engagera sig i KRS 

Tävlingssektion (TS).  Ni ska även ha kunskap i lastning, ta hjälp vid behov. 

 Eleven har i möjligaste mån samma häst som sin ”SPT-häst” och detta förväntas att 

man gör. 

Efter varje ridtillfälle: 

- Putsa hästen utrustning noga.  

- Kontrollera att all utrustning är hel och ren, ex stigläder, gummiband, remmar och 

benskydd. 

Vid behov: 

- Tvätta/byt schabrak. 

- Frisera hästar (Ej Radar, svans får klippas men man får ej klippas på honom) Vid 

frisering så rycks manen, kan klippas för att jämnas till, klipp svans om den går 

nedanför kotorna.  

Inför tävling: 

- Gör en ordentlig visitering av hästen, se checklista längre ner.  

- Dagen innan får man komma och förbereda hästen, fläta, tvätta och förbereda 

utrustning. Vill man ha hästen inne under natten sommartid så är det okej men 

meddela personalen innan så vi kan planera med helgpersonal.  

Efter tävling: 

- Återställ all eventuell ändring av utrustning, plocka bort tävlingsschabrak, lägg i 

tvätten och sätt fast nytt schabrak på sadeln. Se till att det finns gjordar till sadlar, 

återställ eventuellt träns så allt är komplett för ridskoleeleverna. 

- Se till att allt är i ordning i utrustningsförrådet om ni har lånat schabrak och 

transportskydd osv. Lägg tillbaka allt på sin plats.  

 

Checklista inför tävling: 

 Visitera hästen ordentligt flera dagar veckan innan tävling och kolla temp under flera 

dagar. 

 Se över hästens skor, kolla efter tappskor eller lösa skor. 

 Se över hästens utrustning, kolla alla sömmar och gummiband.  

 Kolla efter eventuella skav där hästen har utrustning, både vid huvudlag och sadel. 

 Se över hästens mun, kolla efter skav i mungipor. 

 Se till så ni har koll på vart hästens pass är. 

 Packa med extra tyglar, stigläder, gummiband till knoppar och stigläder. 


