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Regler gällande ridskolors möjlighet att mäta ponny i hemmamiljö 
 

• Möjlighet för ridskolor att ansöka om dispens för att genomföra mätning med av 
SvRF godkända mätmän i hemmamiljö. 

 

• Dispensansökan sker på speciell blankett som finns på www.ridsport.se . 
Blanketten skickas in till SvRF för prövning och beslut meddelas snarast. 

 

• Beslut meddelas företrädare via post med kopia till ansvarig mätman. 
 

• Vid beviljad dispens kontaktar ridskolan ansvarig mätman som finns på listan över 
godkända mätmän publicerad på SvRF´s hemsida. 

 
• Det är ridskolans ansvar att ponny för vilket dispens beviljats finns 

registrerad i tävlingsdatabasen (tdb) INNAN mätning genomförs. Om ponnyn 
ej finns registrerad i tdb innan tillfälle för mätning så kommer ponnyn EJ att 
mätas. 

 
• Mätning sker i alla delar förutom gällande lokal för mätning enligt SvRF´s 

mätreglemente samt anvisningar till mätreglementet. 
 
• Det är ridskolans ansvar att säkerställa att platsen för mätning har en plan, jämn 

och hård yta som mäter minst 1,5 * 3 meter, har godtagbar belysning samt är lugnt 
belägen och fri från störande element. I det fall platsen för mätning ej uppfyller 
dessa krav skall mätmanen ej genomföra mätningen. 

 
• Endast ridskoleponny kan beviljas dispens. Definitionen på ridskoleponny baseras 

på Mom 160 i TR 1 med tillägg att kravet på att ponnyn regelbundet används i 
ridskoleverksamhet, minst 50 timmar per månad i lektioner med olika ryttare vid 
reguljär ridskola, inte är tidsbegränsat utan måste uppfyllas konstant.  

 
• Ponny som inte längre uppfyller definitionen på ridskoleponny enligt ovan skall 

mätas om på klinik på sedvanligt vis oavsett om års- eller sista obligatoriska 
mätintyg är utfärdat. 

 
• Medverkande veterinär behöver ej vara en av ordinarie godkända klinikers 

anställda, utan det kan exempelvis vara en distriktsveterinär. 
 
• Ersättning för mätning uppgår till maximalt 450kr inkl moms per ponny exklusive 

reseersättning för mätmännen. 
 
• Ponny som beviljas dispens och mäts enligt dessa regler får endast tävlas av 

ryttare med lektionsryttarlicens.  


