
 

 

 

VAD BEHÖVS FÖR 
ATT ARRANGERA 
EN FÄLTTÄVLAN 

 

 

2011 Information om grundförutsättningar 

 

Häftet är skapat av Fälttävlanskommittén, avsett att ge den som planerar att 

skapa en ny fälttävlan eller ett fälttävlansevenemang en bra grund för sina 

avgörande beslut.   

 
  



Vad behövs för att arrangera en fälttävlan 

 

 

Sida 1 

INLEDNING 

Första reaktionen, från de flesta som för första gången arrangerar fälttävlan, är för det mesta: ”Oh 

vad trevligt att arrangera fälttävlan! Alla ryttare är så trevliga och positiva. Nu vet jag vad 

”fälttävlansanda” är! Det är att bli glad när man arrangera fälttävlan! – visst är det jobbigt men 

det är det värt!”  

DET FINNS NÅGOT INOM RIDSPORTEN SOM KALLAS FÖR ”FÄLTTÄVLANSANDA” – EN POSITIV ATMOSFÄR SOM ÄR 

SVÅR ATT FÖRKLARA. EN FÖRKLARING TILL ”FÄLTTÄVLANSANDA” KAN VARA ATT DET ÄR SÅ SVÅRT ATT LYCKAS 

INOM FÄLTTÄVLAN SÅ FÖR ATT LYCKAS MÅSTE MAN HJÄLPA VARANDRA. 

Att arrangera fälttävlan ses av många, speciellt de som inte provat på, som krångligt och svårt. Men 

det är inte så svårt om man benar upp det hela. Däremot krävs det mycket jobb så det är viktigt att 

grundförutsättningarna är de rätta. Detta häfte har just för avsikt, att hjälpa dig som fundera på att 

bli arrangör, att bena upp frågor du ställer dig eller bör ställa dig. 

Har du ytterligare frågor, sedan du läst igenom häfte, du vill ha besvarade för att fatta ditt beslut 

så kontakta då den ansvarige för fälttävlan på Svenska Ridsportförbundets sportavdelning. 

Kontaktuppgifter hittar du på: http://www.ridsport.se 

 

Lycka till 

Fälttävlanskommittén 

  

http://www.ridsport.se/
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HUR MYCKET MARK BEHÖVS?  

Hur mycket mark som krävs för att arrangera en fälttävlan styrs av flera faktorer. Skall tävlingen 

arrangeras vid en befintlig anläggning eller en helt ny? Skall det vara en enkel ponnyklass eller en 

endagsfälttävlan med två klasser? Skall vara ett större evenemang nu eller ska det kunna bli större 

om några år?   

Låt oss dela upp tävlingsområdet i olika delar eftersom vissa delar kanske redan finns på din 

anläggning. 

P A R K E R I N G  

Först är det utrymme till parkering av bilar, transporter och lastbilar som behövs. Till en 

endagsfälttävlan med flera klasser behövs mellan 2500m2 (30 startande) – 1 hektar (200 

startande) beroende av hur mycket starter man förväntar sig. Skall du ha tävling över flera dagar 

då stannar många kvar och bor i sina lastbilar och då krävs det elektricitet på parkeringen. 

Uppstallning 

Är avsikten att ha tävling över flera dagar bör man kunna erbjuda uppstallning. Inom fälttävlan 

brukar antalet boxar variera mellan 30 och 100 stycken. Ytan som krävs kan likaledes variera 

mellan 10x60m och 20x100m. Vad gäller faciliteter kring uppstallningen kan man säga att vatten 

är ett måste och elektricitet är behövligt.  

F Ö R S Ä L J N I N G  

Fikaplats är viktigt eftersom en fälttävlan tar hela dagen och man är utomhus hela tiden. Oftast kan 

man tränga in fikaplatsen lite var som eftersom den inte tar så stor plats, 10x10m är väl tilltaget.  

Utrymmen till eventuella försäljare kan vi inte råda om eftersom det är helt avhängigt på hur många 

och vilket upplägg man vill ha. 

D R E S S Y R  

Antalet dressyrbanor är beroende av antalet klasser. Tänk på att i en endagsfälttävlan rids 

dressyren ofta relaterad med banhoppningen. Två och tre dressyrbanor ger oftast bäst flyt för 

banhoppningen. Själva dressyrbanan mäter 20x60m men det behövs ett fritt område på ca 15 runt 

själva arenan. Lägger man banorna sida vid sida kräver 1 bana 90x50m, 2 banor 90x85m och 3 

banor 90x120m.  

I valet av plats för dressyrbanan är det den planaste ytan som ska reserveras. 

B A N H O P P N I N G  

Räkna med att arena för banhoppningen har storleken 60x100m. Lägg därtill ca 5m på alla håll 

för publikområde vilket då totalt ger 70x100m. Här är det också positivt att marken är plan, men 

glöm inte att kravet för plan mark är högre för dressyren. 

T E R R Ä N G  

Terrängbanorna kräver mest utrymme. De mått som anges kan du ändra, bara se till att ytan blir 

densamma som angivna mått ger. På samma yta kan flera banor rymmas, så det är den längsta 

banan som styr områdets storlek – är avsikten att det skall finnas mer än tre banor igång under 

samma meeting så lägg gärna till några meter. 

En startfälttävlan (introduktionsklass i träningsform) behöver inte så mycket plats, 800 - 1200m, den 

kan du få plats med på en yta av 100x200m.  
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De lägre ponnyklasserna P60 – P80 är banlängden 600 – 1600, det klarar du av på en yta av 

150x400m. Pratar vi om banor upp till H100 så mäter dessa 1800-2500m och då kan 10 hektar 

exempelvis 200x500m vara tillräckligt.  

Skall tävlingsplatsen inkludera banor upp till 2-stjärnig nivå krävs minst det dubbla – 20 hektar eller 

exempelvis 300x700m. 

Så snart vi kommer upp på 3-stjärninga eller långa 2-stjärniga banor krävs mer utrymme kring 

hindren för dekorationer och sponsorskyltar. Räkna med en yta på åtminstone 32 hektar 400x800m 

för själva terrängbanan. 

F R A M R I D N I N G A R  

Framridningen mår bäst av att delas mellan dressyr, banhoppning och dressyr. 50x90m för dressyr 

och 30x40m för banhoppning. Framridning inför terrängen kräver lite mer yta eftersom man gärna 

vill ha möjlighet att galoppera hästen, räkna därför i runda tal med 80x100m. 

Inte sällan går terrängen sist på dagen efter det att dressyr och hoppning är avslutad, vid dessa 

tillfällen kan man inkludera dessa.  

Notera: Räknar man med att inkludera framridning för dressyr eller hoppning med framridning för terräng 

så är man också låst till att avsluta dressyr och hoppning innan terrängen kan starta.  

T Y P E N  A V  M A R K  

Marken bör vara självdränerande med inte allt för mycket sten i ytan. Oftast får man ta vad man 

får. Men man bör vara medveten om att det krävs mycket arbete, sand, grus eller ibland vatten om 

vädrets makter inte är med oss under tävlingen. Vissa jordarter blir helt oridbara vid mycket regn 

eller mycket torrt väder.  

Notera: Innan man lägger ner för mycket tid och pengar bör man undersöka marken efter att det 

har regnat mycket och efter att en längre torrperiod.     

VAD BÖR NI TÄNKA PÅ OM NI ARRANGERAR EN TÄVLING PÅ ANNANS 
MARK ELLER I SAMARBETE MED NÅGON ANNAN? 

Detta scenario blir mer och mer vanligt. Hur lyckat detta blir beror ofta på relationen parterna 

emellan. Det rekommenderas starkt att ett avtal upprättas mellan parterna i ett tidigt skede oavsett 

hur väl man känner varandra innan. Ta gärna kontakt med kommittén, vi vill gärna hjälpa till.  

OM NI HAR EN LÄMPLIG MARK OCH ÄR BEREDD ATT SKAPA EN EGEN 
TÄVLINGSORGANISATION – NÄR OCH VILKEN HJÄLP KAN NI DÅ RÄKNA 
MED FRÅN FÖRBUNDET? 

Kontakta den ansvarige för fälttävlan på förbundets sportavdelning i ett så tidigt skede som möjligt. 

Ni kommer att tilldelas en rådgivare som ger er den hjälp ni behöver för att avgöra om marken är 

lämplig för fälttävlan. Rådgivaren kan hjälpa er att planera området, ge råd om markens 

lämplighet och vilka klasser som området kan hantera. Rådgivaren kan även ge råd om hur ni bör 

tänka när ni ska avgöra under vilken del av året det är lämpligast att arrangera tävling. Det finns 

en omfattande guide ”Riktlinjer för att arrangera fälttävlan” som ni bör fördjupa er i så snart ni 

bestämt er för att arrangera en fälttävlan. ”Riktlinjer för att arrangera fälttävlan” försöker greppa 

om de flesta frågor som en arrangör kan ställa sig för inför och under en tävling. Dessutom ansvarar 

den för att säkerställa er tävling och peka på tvingande regler.         
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Ni behöver en banbyggare för att designa och bygga terrängbanan. Har ni inte en redan så finns 

det listor över auktoriserade banbyggare på förbundets hemsida som ni kan välja bland. Vill ni ha 

mer hjälp kan rådgivaren säkert hjälpa er att hitta en banbyggare.  

NÄR NI FINNS MED I TÄVLINGSTERMINEN (KALENDER SOM VISAR NÄR TÄVLINGAR ÄGER RUM) TILLDELAS NI EN TEKNISK 

DELEGAT (TD). TD KOMMER SEDAN ATT VARA MED I BAKGRUNDEN UNDER TÄVLINGENS PLANERING. TD FUNGERAR 

SOM BOLLPLANK ÅT BANBYGGAREN OCH ÄR DEN SOM AVGÖR OM NIVÅN BLIR HAR BLIVIT RÄTT. 

VAD MÅSTE NI GÖRA FÖR ATT BLI ANSLUTEN TILL TÄVLINGSTERMINEN? 

När ni läst detta häfte, rådgivaren har gett er klartecken och ni fortfarande vill arrangera 

fälttävlan; kontakta då den ansvarige för fälttävlan på förbundets sportavdelning igen. Nu kopplas 

ni samman med fälttävlans arrangörsansvarige. Den arrangörsansvariga hjälper er att hitta ett 

lämpligt datum för er tävling, vilket inte alltid är helt enkelt. Detta är viktigt för att ge er tävling 

optimala förutsättningar för att locka tävlande. Samtidigt som ni säkert har egna begränsningar bör 

tävlingen inte kollidera med andra arrangemang. Därutöver ska arrangörsansvarige se till att det 

bli en balans i utbudet av olika svårighetsgrader – och befintliga arrangemang har ”förtur”.  

Ni får även hjälp att hitta tävlingsdatabasen (TDB) på hemsidan och blir visad hur man registrera 

och därmed ansluter tävlingen till tävlingsterminen. Strax efter att tävlingen anslutits till 

tävlingsterminen blir ni tilldelad en TD för tävlingen.  

BEHÖVS EN ORGANISATIONSKOMMITTÉ FÖR TÄVLINGEN?  

Vi rekommenderar att ni upprätta en organisationskommitté att i den delar upp det ekonomiska och 

det kollektiva ansvaret för den nya tävlingen.  Om ni föredrar att driva en mer självständig 

organisation utan organisationskommitté så går det också. Men oberoende av vilken modell ni väljer 

så är det absolut nödvändigt att delegera så mycket som möjligt;  

Var och en av de tre faserna - dressyr, hoppning och terräng - måste delegeras till en som görs helt 

ansvarig för denna fas.  

På samma sätt bör tids- och händelsescheman delegeras till en tävlingsledare, och en kunnig kassör 

är mycket viktigt inte bara för den aktuella tävlingen utan även för de kommande tävlingarna.  

Reklam och sponsring bör dessutom, om möjligt, delegeras till någon med god PR kunskap. 

Uppriktigt sagt, det finns nästan inget slut på att delegera för ett lyckat evenemang. 

FINNS DET NÅGRA HÄLSO & SÄKERHETSKONSEKVENSER?  

Ja, och de är ganska långtgående, men det förklaras i regler och riktlinjer. Mycket av det omfattas 

redan av det föreslagna sättet att driva ert evenemang och resten är till stor del hänvisat till sunt 

förnuft. 

HUR MÅNGA PERSONER BEHÖVS FÖR ATT GENOMFÖRA EN TÄVLING?  

Mycket är avhängt på hur upplägget för tävlingen görs men för att få en viss uppfattning har vi en 

endagstävling som exempel. Är dressyr och banhoppning avslutad innan terrängprovet börjar kan 

vissa av dessa hjälpa till under terrängprovet.  
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P A R K E R I N G  ( 2  P E R S O N E R )  

Minst 2 personer, för att toalettbesök och fikapauser ska kunna klaras av utan att parkeringen är 

obemannad, som visar de anländande tävlande var de skall parkera sina bilar. 

R Y T T A R S E K R E T A R I A T  ( 2  P E R S O N E R )  

Minst 2 personer för att toalettbesök och fikapauser ska kunna klaras av utan att sekretariatet är 

obemannad, som kontrollerar vaccinationsintyg, inkasserar avgifter och ger den information som 

behövs till de tävlande. 

R E S U L T A T S E K R E T A R I A T  ( 2  P E R S O N E R )  

Minst 2 personer för att toalettbesök och fikapauser ska kunna klaras av utan att sekretariatet är 

obemannad, som för in manuella resultat i datahanteringen, kopierar protokoll för arkivering och 

feedback till de tävlande.   

D R E S S Y R E N  ( 8  P E R S O N E R  F Ö R  2  E L L E R  1 0  F Ö R  3  D R E S S Y R B A N O R )  

Dressyrdomare (räknas ej), dressyrsekreterare är behovet för varje dressyrbana. Om man inte har 

en ringmaster till varje bana behövs en övergripande ringmaster som bistår de tävlande med 

information om turordningar och liknande. Det behövs 2 protokollspringare som hämtar 

dressyrprotokollen av dressyrsekreteraren och lämnar till räkningssekretariatet. Slutligen 2 personer 

som räknar samman dressyrresultatet och lämnar vidare.   

B A N H O P P N I N G E N  ( 1 1  P E R S O N E R )  

Domare (räknas ej), speaker, protokollförare samt 2 tidtagare behövs i domartornet för 

hoppningen. På banan behövs 2 flaggare, 1 banchef, 3 banpersonal, och 1 ringmaster.      

T E R R Ä N G E N  ( 3 5  P E R S O N E R  Ä R  L Å G T  R Ä K N A T  T I L L  E N  B A N A  M E D  
1 6  H I N D E R -  2 0  S P R Å N G )  

Terrängen kräver i särklass flest funktionärer. I starten behövs 1 starter och i regel 6 tidtagare. Ute i 

terrängen behövs hindervakter (sitter oftast två och två men kan ibland hantera mer än ett hinder), 2 

hinderreparatörer. Radiokommunikation med varje hinder är ett måste. Har arrangören walkie-

talkie kan hinderpersonalen sköta det själva, annars måste man engagera radiooperatörer. 1 - 2 

insamlare av hinderprotokoll.        

C O N T R O L L E R T O R N E T  ( 4  P E R S O N E R )  

Controller, radiosamordnare, protokollförare, speaker.  

S E R V E R I N G  O C H  U T S K Ä N K N I N G  ( 4  P E R S O N E R )  

Räkna med minst 5 personer här med tanke på att de servar både tävlande och funktionärer.  

OFFICIELLA FUNKTIONÄRER  

Enda delen officiella funktionärer är de som representerar förbundet eller har fått sin auktorisation 

utav förbundet. Det är överdomare, dressyrdomare, hoppdomare, banbyggare för hoppning, 

banbyggare för terräng.  

Andra delen är de som representerar arrangören, det är tävlingsledare, kassör och pressansvarig.  

Är det en större tävling då är det viktigt att räkna med en grupp som tar ansvar för PR/Sponsorer. 

Hur många dessa är styrs oftast av vilken tillgång man har på kompetens inom området. 
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KAN MAN FÖRVÄNTA SIG EN VINST PÅ TÄVLINGEN, OCH I SÅ FALL HUR 
MYCKET?  

En välorganiserad endagsfälttävlan ska kunna ge en liten men rimlig ekonomisk avkastning om 

investeringar skrivs av på mellan tre och fem år. Eventuellt överskott kan ökas genom en 

huvudsponsor eller del-sponsorer för prispengar och övrig sponsring för poster såsom terränghinder, 

funktionärsmat m.m.  

Det finns många variabler som skall beaktas vid bedömningen av det ekonomiska utfallet i en 

endagsfälttävlan. Vissa arrangörer måste betala hyra för att man använder mark medan andra kan 

få bidrag för att man tillhandahåller tjänster. Nedan listas exempel på poster av inkomster och 

utgifter som kan förekomma i en budget: 

INKOMSTER UTGIFTER   

Anmälningsavgifter Prispengar 

Uppstallningsavgifter Hyra av stallboxar 

Skyltsponsorer Uteblivna starter 

Hindersponsorer Läktare  

Huvudsponsorer Toaletter 

Donationer Tälthyra 

Programannonsörer Kommunikation 

Inträdesavgifter Ljudanläggning 

Programförsäljning Domare och funktionärer 

Parkeringsavgifter Sekretariat/administration 

Catering Speaker 

Uthyrning av försäljningstält Underhållning 

Medlemskap Catering och funktionärsmat 

Diverse Ambulans/läkare 

 Veterinär 

 Djurambulans 

 Dressyr 

 Banhoppning 

 Terräng 

 Elkostnader 

 Vatten 

 Programtryckning, Annonsering/PR 

 Reklamartiklar 
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 Avgifter 

 Diverse 

HUR ÄR DET MED FÖRSÄKRINGAR?  

Generellt sätt kan man säga att: 

 om det är en förening eller klubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet då finns 

grundförsäkringar för personskador som uppkommer i samband med tävlingen. Undantag är 

entreprenörer som arbetar med tävlingen, dessa måste själv vara försäkrade. När det gäller 

sakskador bör man undersöka från fall till fall vad som gäller. Om ni hyrt in tält, 

ljudanläggningar och annat – undersök hur de är försäkrade. 

 om det inte är en ansluten klubb eller förening måste den kontrollera sitt försäkringsskydd, 

hur dess försäkring täcker personskador o dyl. för funktionärer.  

Tänk på att du kan behöva försäkra dig mot en inställd tävling – hur har du bundit upp dig vad 

gäller hyror av; tält, stallboxar, ljudanläggningar osv.  

HUR ÄR DET MED SPONSORER?  

Sponsring kan delas upp i övergripande sponsring typ prispengar för hela evenemanget, eller 

sponsring av evenemangets delar exempelvis arenareklam, hindersponsorer o.dyl.  

Vilken framgång du får i din jakt på sponsorer till evenemang är helt beroende av vad du har att 

erbjuda eller "sälja". Sälja sponsring är både hårt arbete och tidskrävande.  

Det är betydligt svårare att locka sponsorer till en ny tävling eftersom det kan vara svårt för 

sponsorn att ”se vad den köper”. När evenemanget är etablerat och har ett gott rykte bland ryttare 

kan du enkelt få dit landslagsryttare med unga hästar – annonsering om deras närvaro kan locka 

både sponsorer och betalande publik.  

Den som ansvarar för arrangemanget/tävlingen är också den som sponsorn ser som garant för 

klassen på genomförande – därför kan man säga att ansvaret ligger främst på denna person. 

AVSLUTNINGSORD  

Som du nu kan se krävs det massor av hårt arbete, tid och engagemang för att etablera en ny 

tävling. Förhoppningsvis har du kommit dithän i ditt ställningstagande att det positiva i att få stå som 

arrangör för en tävling väger upp de faktorer som känns omständliga - så att du kan besluta dig 

för att sätta igång.  

Fälttävlan är en sport där Sverige och många svenska ryttare har en framskjutande position i 

världen. Denna framgång kan tillskrivas den utbildning som våra ekipage får på de nationella 

tävlingarna runt om i Sverige. 

Att organisera en tävling är en extremt krävande uppgift, men det är ett väldigt givande. De 

svenska ryttarna och det svenska landslaget skulle inte kunna nå de framgångar de nått utan de 

fantastiska tävlingar som anordnas av våra svenska arrangörer. 
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VÄLKOMMEN TILL SVENSK FÄLTTÄVLAN! 


