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Incidentrapport 
 
Denna incidentrapport används i syfte att öka säkerheten i Svenska 
Ridsportförbundets verksamhet genom att identifiera och kartlägga rutiner eller 
brister som kan medföra risker för utövare, hästar, åskådare, personal och andra. 
Incidentrapporterna är alltså inte till för att peka ut skyldiga. Rapporterna kommer 
att läggas in i en ny modul för incidentrapportering, där våra föreningar kommer 
att kunna ta del av alla incidenter. Tills vidare kan ni fylla i och spara den som 
referensdokument i föreningen. 
 
Mall för incidentrapport  
• Datum:    
• Arrangemang/sammanhang:  
• Plats:    
• Arrangör/förening: 
• Beskrivning av händelsen: 

 
[Beskriv händelsen med egna ord, listan nedan kan också användas som stöd för att identifiera ev. 
säkerhetsbrister. Fokusera på fakta, inte gissningar/rykten] 

 
o Hästar (till exempel lösa hästar, bristfällig utrustning, hantering, djurskydd med mera) 
o Funktionärer/personal/aktiva (till exempel brister i arbetsmiljö, påverkan av alkohol/droger, 

bemötande med mera) 
o Anläggning (exempelvis stallar, hinder, avspärrningar, el, vatten, brandskydd med mera) 
o Åskådare (exempelvis bristande säkerhetsmedvetande, uppträdande, barn, barnvagnar, bilar 

med mera) 
o Trafik (till exempel tillfartsvägar, skyltning, parkering, olämpliga gemensamma ytor för hästar 

och bilar med mera) 
o Övrigt (andra säkerhetspåverkande faktorer) 

 
Ytterligare information att samla in vid allvarligare olycka (människa/häst) [listan är 
skapad i enlighet med FEI:s mallar] 
 
• Antal skadade personer. 
• Fullständigt namn på personen/personer som skadat sig.  
• Varifrån är personen och av vilken nationalitet. 
• Hur ser personens familjesituation ut (gift/barn etc). 
• Hästens namn, ålder och kön. 
• Hästens ägare. 
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• Vid tävling: namn på tävlingsläkare, tävlingsveterinär. 
• Vid tävling: klockslag för olycka, vid vilket hinder det inträffade (när applicerbart) och om andra 

ekipage hade klarat det hindret innan/efter. 
• Namn på sjukhus. 
• Om vittnesuppgifter samlats in. 
• Prognos för den/de skadade. 
• Beskrivning av händelsen: 
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