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Tävlingsplanering och checklistor 
 
Förberedelser för nästa års tävlingar 

• Senast 31 juli: Ansök om 3* tävling. 
• Vanligen i september: Ansök om 1*/2* tävling. Distriktets tävlingsmöte. 
• I slutet av året: Uppvakta potentiella sponsorer för att komma med i budgeten för nästa år. 

 

Inför tävlingssäsongen 
Anläggningen 

• Behöver klubben boka någon utrustning från kommunen, sponsor eller företag? Kan det 
göras för flera tävlingar på en gång? (Läktare, avspärrningsstaket, domarvagn, fyrhjuling, 
vält, vattentank, elkablage,…) 

• Om klubben har ett eget gäststall, behövs det några åtgärder där?  
• Behöver underlaget på tävlingsbanan förbättras? 
• Hoppning: Behöver hinderparken kompletteras? Har det kommit nya TR-bestämmelser som 

påverkar tävlingshindren? Testa att säkerhetshållare fungerar som de ska.  

Administrativt 
• Hoppning: Om klubben inte är delägare i tidtagarutrustningen, boka den för årets tävlingar. 

Klubbar som är delägare läggs in i schemat direkt. 
• Dressyr: Boka dressyrstaketet för årets tävlingar om det behövs. 
• Kontrollera arrangörsbehörigheter i TDB och eventuella avtal med Swedbank. 
• Beställ rosetter och plaketter. 
• Upprätta en policy för vilka funktionärssysslor som behöver minimikrav på ålder och/eller 

erfarenhet. 

Sponsring/prisutdelning 
• Kan klubben sälja in paket för alla årets tävlingar till sponsorer? 

Medlemmar/funktionärer 
• Har klubben en policy för ideella arbetsinsatser från medlemmarna? Om man är en 

tävlingsryttare som deltar i klubbens tävlingar och är upptagen på själva tävlingsdagen, på 
vilket sätt förväntas man bidra med förberedande arbete? 

• Behövs det kurser för utbildning av banchefer, sekretariatspersonal, domartornspersonal 
eller annat? Berätta det för distriktets kansli och/eller grenledningen! 
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Börja planera tävlingen (3-4 månader i förväg) 
Utse tävlingsledare och områdesansvariga huvudfunktionärer som behöver jobba med 
förberedelser, till exempel säkerhetsansvarig, uppstallningsansvarig, cafeteriaansvarig, 
datoransvarig, sekretariatsansvarig, funktionärsansvarig, sponsorkontakt. En ny person kan gärna 
vara biträdande områdesansvarig under en tävling och lära sig av en mer erfaren. 

Anläggningen 
• Kontrollera om klubbens anläggningsskiss behöver uppdateras, och att den är anpassad för 

tävlingens gren och storlek. Det kan behövas olika skisser för dressyr- och hopptävlingar. 
Skissen läggs på klubbens hemsida. 

Administrativt 
• Boka mobilstallar. Kom överens med leverantören om vilka datum som gäller för ett 

ungefärligt antal respektive ett slutgiltigt antal boxar. 
• Boka domare och överdomare. Hoppning: Boka banbyggare. 
• Hoppning från 120 cm/Lätt A: Boka veterinär. För 120-125 cm/Lätt A-LättA+5 kan 

veterinären lämna tävlingen efter besiktning, från 130 cm/Msv B ska veterinären stanna tills 
klassen är slut. Kom först överens med en veterinär, be om dennes fyrsiffriga 
veterinärnummer. Fyll sedan i formuläret Veterinär till offentlig tävling i Länsstyrelsens e-
tjänst. 

• Meeting: Behöver tävlingen ha en hovslagare på plats? Eller räcker det med en hovslagare i 
närheten som kan komma om man ringer? 

• Behövs Anmälan om idrottsevenemang till Polisen? 
• Nu är det dags att skriva propositionen! Det går inte att skicka in propositionen för 

granskning utan att dessa saker finns med: 
o Tävlingsledare, kontaktperson(er) och resultatansvarig. 
o Domare, överdomare samt banbyggare i hoppning, med förbundslegitimation för 

året. (Är tävlingen tidigt på säsongen kanske de inte har löst sin legitimation ännu.) 
o Länk till anläggningsskissen på klubbens hemsida. 

Har tävlingen en medarrangörsklubb? Finns det nyheter i TR som påverkar val av 
dressyrklasser, val av hoppbedömningar eller tävlingens upplägg? Finns det säkrade 
sponsorer som bör nämnas i proppen? Om klubben vill använda Swedbank Pay för 
inbetalning och/eller SUS för utbetalning måste klubben teckna avtal om detta. 

Sponsring/prisutdelning 
• Sälj sponsorpaket med dagar eller klasser. Andra sponsorer kan bidra med hederspriser att 

använda i olika klasser eller varor till cafeterian. 

Medlemmar/funktionärer 
• Finns det någon annan klubb man kan samarbeta med om funktionärsinsatser?  

 

Under anmälningstiden 
Anläggningen, uppstallning och säkerhet. 

• Ha beredskap för att tävlingsdagen kan vara väldigt varm, att regnet kan ösa ner eller att det 
kan bli kraftig blåst. Det kanske behövs saltning för att minska damm, dränering runt 
mobilstallar och på parkering eller förberedelse av sandsäckar? 

• Hoppning: Be gärna banbyggaren inspektera underlaget och ge råd om åtgärder. 
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• Köp in spån för tävlingsuppstallningen. 
• Behövs extra soptunnor eller gödselcontainer? 
• Planera tid för banbygge. 
• Kontrollera ljudanläggningen. 
• Planera så att det finns el, internet och datorer i sekretariatet och i domartornet för 

hoppning, och skrivare/kopiator i sekretariatet. Poänginmatare vid domarplatserna i dressyr 
kan använda telefon eller surfplatta med powerbank om det inte finns el. 

Administrativt 
• Dressyr: Ska någon domare avbokas? Behövs fler domare? 
• Om efteranmälningsavgiften ska tas bort i TDB måste det göras innan den ordinarie 

anmälningstiden löper ut. 
• Planera och genomför inköp till cafeterian. Glöm inte att räkna med fika/mat till 

funktionärerna. 

Sponsring/prisutdelning 
• Beställ broderade täcken/schabrak, pokaler osv. 
• Inköp av hederspriser? 
• Goodiebags? 

Medlemmar/funktionärer 
• Värva funktionärer! Planera funktionärspassen så att alla hinner fika/äta under tävlingen. 

Finns det några minifunktionärsuppgifter som passar yngre barn som vill vara med under 
tävlingen? 

 

Veckan före tävlingen 
Anläggningen, uppstallning och säkerhet. 

• Hur påverkas anläggningens ordinarie verksamhet som in- och utsläpp av hästar av 
tävlingen?  Vilken information behöver ges till permanent uppstallade om parkering, 
avspärrade områden, ridtider, etc? 

• Flytta undan uppställda trailers från parkeringen. 
• Montera elplatser. 
• Ta emot mobilstallar. Desinficera eget gäststall. Fördela boxar, sätt upp boxskyltar och 

informationslappar och ta fram spån. Om dopingprov ska tas på tävlingen, förbered 
dopingbox. 

• Hämta/ta emot lånad och hyrd utrustning. (Läktare, avspärrningsstaket, domarvagn, 
fyrhjuling, vält, vattentank, …) 

• Hoppning: Hämta tidtagarutrustningen och startsignal. Köp batterier till 
tidtagarutrustningen. 

• Ställ i ordning domarplatser (stolar, bord, el, internet, datorer, filtar/fläkt?). 
• Sätt upp avspärrningar och skyltar till och på tävlingsplatsen. 
• Fyll i säkerhetschecklistan som skickas eller lämnas till överdomaren. 
• Informera ambulanscentralen. Behöver sjukvårdsväskan fyllas på? 
• Finns det bränsle i/till fyrhjuling/traktor/vält? 
• Underlagspreparering och banbygge.  
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Administrativt 
• Om inte Swedbank Pay används: Registrera inkomna betalningar. 
• Fråga överdomaren hur vaccinationsintygskontrollen ska gå till. (Hos ÖD eller i sekretariatet? 

Före start eller före urlastning?). Dagen före tävlingen, generera lista för vaccinationskontroll 
i TDB och publicera den i Equipe Online. Syftet med kontrollen är att verifiera att precis 
samma datum som står i passet är inlagda i TDB, TDB räknar fram om vaccinationsintervallen 
uppfyller reglerna. Alla hästar som efteranmäls till tävlingen efter att listan har genererats 
ska läggas till i efterhand. 

• Bestäm hur tävlingens prisutdelningar ska genomföras. Är det någon lagklass eller cupfinal 
som behöver extra prisutdelningstid? 

• Gör en tidsplanering och publicera preliminära startlistor i Equipe Online senast tre dagar 
före tävlingen (men alla förväntar sig minst fem dagar). Räkna ut tider för 
veterinärbesiktning. 

• Ryttarmeddelande senast fem dagar före tävlingen, publiceras i Equipe Online eller i blå 
rutan i TDB. 

• Uppdatera startlistorna löpande. Sekretariatsansvarig behöver känna till TRs regler om 
startordning, reserver, efteranmälningar, ryttare med flera starter osv. Fråga överdomaren 
vid behov. 

• Hoppning: Tidtagningsdatorn behöver ha tidtagningsprogrammet installerat och ha 
fungerande USB-anslutning till tidtagarutrustningens blå låda. Den som registrerar resultat i 
domartornet behöver kunna logga in på datorn och i Equipe. 

• Inköp av kontorsmaterial och bläck/toner. 
• Tillverka en telefonlista som sprids till områdesansvariga/nyckelfunktionärer. 
• Tillverka lappar för kontaktuppgifter att lägga i bilen. En kupong för en gratis kopp kaffe till 

chauffören är uppskattat och genererar ofta försäljning av smörgås eller fikabröd! 

Sponsring/prisutdelning 
• Samla in speakertexter. 
• Fråga om sponsorn vill medverka på prisutdelningen. 
• Skicka faktura till de sponsorer som vill ha detta. 
• Kommer det vara någon proffsfotograf på plats som kan skänka prisutdelningsfoton till 

klubben att ge vidare till sponsorerna?  

Medlemmar/funktionärer 
• Behövs det kuponger eller avprickningslistor för funktionärsfika/-mat? 
• Informera alla funktionärer om när de ska vara på plats, till exempel behöver 

framhoppningspersonalen komma tidigare på morgonen än banpersonal, och 
parkeringspersonalen behöver inte stanna när ankomsterna sinar. 

 
Tävlingsdags! 
Anläggningen, uppstallning och säkerhet. 

• Organisera parkeringen så att ingen blir instängd utan alla lätt kan lämna tävlingsplatsen när 
man är klar för dagen. Lämna utrymme så att ambulans och hästambulans kan komma fram 
till tävlings- och framridningsbanor. 

• Rekommenderat avstånd mellan husvagnar/lastbilar för övernattning ur 
brandskyddssynpunkt är minst fyra meter. 
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• Organisera veterinärbesiktningen avskilt eller med avspärrningar, och tänk på säkerheten 
även för ekipage som köar för besiktningen. Även om besiktningstiderna står i 
ryttarmeddelandet, skriv gärna ut dem i Equipe Online. Om veterinären inte är sysselsatt vid 
besiktningsplatsen hela besiktningstiden, utan rör sig över tävlingsområdet, se till att 
sekretariatet eller deltagarna själva kan ringa veterinären. 

• Kontaktperson för uppstallning måste kunna nås dygnet runt. 

Administrativt 
• Behöver parkeringsvakterna listor över uppstallade/elplatsgäster/föranmälda lastbilar för att 

kunna organisera parkeringen? 
• Ta emot sena ändringar. Håll informationen på Equipe Online uppdaterad. Dressyr: 

Slutgiltiga starttider senast 20:00 dagen före, vid senare strykning görs paus. Hoppning: 
Ändringar ska lämnas senast 30 minuter före klassens start (men håll listorna uppdaterade 
löpande så att det inte blir några stora överraskningar). (Fälttävlan: Bryttider för startlistor 
och banöppning beror på om det är en- eller flerdagarstävling.) 

• Hoppning: Banskisser anslås vid banan senast 30 minuter före klassens början. Lägg gärna 
upp banskisser i Equipe Online. Banbyggaren kan själv lägga in dem där, alternativt skicka 
filer eller lämna papper för inskanning till sekretariatet som laddar upp dem och gör 
utskrifter för anslag. 

• Utskrifter till överdomare och funktionärer vid framridning och insläpp: Preliminära 
startlistor inför kommande klass. Tips: Skriv ut hästarnas födelseår, kön och färg samt 
markera juniorer på startlistorna för lättare identifiering. Veterinär: Hästförteckning och 
startlistor.  

o Utskrifter dressyr: Startlistor och protokoll till domare/domarsekreterare, och 
startlistor och speakertexter till speaker. Tips: Fråga speakern hur mycket 
information om hästarna som önskas på startlistorna. 

o Utskrifter hoppning: Startlistor, ställningsprotokoll, banskisser och speakertexter till 
domartornet. Tips: Fråga domaren hur mycket information om hästarna som önskas 
på startlistorna.  

• Registrera de betalningar som görs på plats. Skriv ut kvitton till betalare som vill ha. 
• Om vaccinationsintygskontrollen görs i sekretariatet, bevaka att besöket görs före ekipagets 

start, och larma överdomaren annars. Markera godkända kontroller i TDB. 
• Hoppning: Uppdatera tidsschemat med starttid för kommande klass enligt domarens 

anvisningar. Fördela premier efter avslutad klass. Arkivera ställningsprotokollen.  
• Dressyr: Registrera resultat alternativt kontrollera resultat registrerade hos domaren. Ge 

speakern uppdaterad information. Kopiera protokollen till ryttarna och arkivera originalen. 
• Lagtävlingar/distriktsmästerskap/cuper: Behövs det tillfälligt någon extra person i 

sekretariatet för att kontrollera resultaten i dessa klasser? 
• Fördela premier efter avslutad klass. 
• Be domare/banbyggare fylla i arvodeslapp alternativt skicka faktura till klubben. 

Sponsring/prisutdelning 
• Förbered och genomför prisutdelningar. 
• Ta hand om sponsorrepresentanter! Inte alla har hästvana. 
• Ta foton med hästar i segertäcken med sponsornamn. 
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Medlemmar/funktionärer 
• Deltagare och funktionärer som reser långt uppskattar om cafeterian har öppet med kaffe 

och smörgås på morgonen.  
• Alla funktionärer är viktiga för att tävlingen ska kunna genomföras, uppmärksamma 

varandras insatser och påminn alla om att dricka och äta.  

 

Efter tävlingen  
Anläggningen, uppstallning och säkerhet. 

• Ta ner avspärrningar, skyltar och anslag. 
• Lämna tillbaka lånad och hyrd utrustning.  
• Röj efter uppstallning. 
• Hoppning: Återlämna tidtagarutrustning och startsignal alternativt lämna vidare till nästa 

klubb efter överenskommelse. 

Administrativt 
• Rapportera resultat till SvRF via TDB. Rapportera resultat för DM/lagtävlingar/cuper till 

distriktets kansli. 
• Gör utbetalningar till deltagare och till domare/banbyggare. Komplettera med senare 

utbetalningar efter inkomna läkar- och veterinärintyg. 
• Är det någon som behöver faktureras för utebliven betalning? Ofta kan en bortglömd 

veterinäravgift istället fås in direkt via Swish med ett telefonsamtal. 
• Posta dopingprov. 
• Betala fakturor till SvRF, Equipe, Jordbruksverket (veterinär) och andra leverantörer. 
• Sammanställ tävlingens ekonomi. Är det värt besväret? 
• Lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. 
• Sprid synpunkter och förbättringsförslag från ÖD-rapporten inom klubben. Försök samla 

områdesansvariga för en utvärdering för att göra nästa tävling ännu bättre. 

Sponsring/prisutdelning 
• Tacka sponsorerna, skicka foton, nämn företagets namn vid bildpublicering i sociala medier. 

Medlemmar/funktionärer 
• Tacka ideellt arbetande funktionärer! Om tävlingen ger ett ekonomiskt överskott är det bra 

att berätta det så att medlemmarna förstår hur viktiga deras insatser är för klubbens 
ekonomi. 
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