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Distriktsstyrelserna frågar och får svar.
Fråga 01.a) Vad kommer ryttarlicensen att kosta?

b) Vad händer i de fall man löst livstidslicens för sin häst?
Svar: 01.a) En ryttarlicens för våra tävlingsryttare kommer att kosta 375 kr/kalenderår.
En ”engångslicens” kostar 75 kr/tävling. Efter att ha löst 5 st. ”engångslicenser”
registreras man för en helårslicens och kan därefter tävla fritt under året Detta
gäller för ”utbildningsnivån”, E-, D- och C-tävlingar. För ”tävlingsnivån”, Boch A-tävlingar gäller detta under en övergångstid på 3 år, därefter sker
omprövning.
01.b) Den som löst livstidslicens för sin häst i WRAS får behålla den vid övergång till
SvRF, men för nya hästar löses licens enligt SvRF:s regler, vilket innebär en
avgift om 200 kronor/kalenderår, lika för häst och ponny.
Fråga 02.a) Är hjälm ett allmänt krav från SvRF?
b) Vad gäller säkerhetsväst?
Svar: 02.a Ja. Att använda hjälm vid tävling är ett allmänt krav för alla åldrar och grenar.
Undantaget är tävlingar på högsta nivå, B- och A-tävling, där hjälm ej krävs för
ryttare 18 år och äldre.
02.b) Inget krav finns avseende säkerhetsväst.
Fråga 03.
Svar:

I vilka sammanhang måste hästen vara tränsad?
Varje gren ställer samman sina egna regler fr.o.m. 2012. Det är således den
blivande Westernkommittén (WRAS), som fastställer vad som skall gälla.

Fråga 04.
Svar:

Är det ett absolut krav från SvRF att hästar inte får tävlas före 4 års ålder?
Ja! Detta krav utgår helt från hästens välfärd.
För att få en hållbar häst gäller det att se hästens uppbyggnad och utbildning
som ett långsiktigt projekt. Då kan man sedan få glädje av att tävla med sin häst
under många år och riskerna för att den ska behöva utsättas för olika typer av
behandlingar minskar. Exempel på ett uppbyggnads- och utbildningsprogram
bifogas.

Fråga 05.

Kan man delta i tävlingar med andra westernföreningar, som ingår i
samarbetet WesternSverige, utan påföljd.
Nej. Våra klubbar kommer att vara anslutna till SvRF, vilket innebär att
medlemmarna inte kan delta i tävlingar som arrangeras av föreningar utanför
SvRF. Om så sker, blir medlemmen avstängd från att i fortsättningen tävla på
tävlingar som arrangeras av SvRF/Westernkommittén.
För en tävling med grenar som inte kan erbjudas av SvRF/Westernkommittén
gäller däremot inte denna begränsning.

Svar:

Fråga 06.
Svar:

Kan Westernkommittén ingå i nätverket WesternSverige?
I dag ingår inte våra klubbar på något formellt sätt i nätverket utan det är
förbundsordföranden i WRAS som träffar sina kollegor inom de andra
westernorganisationerna. WRAS kommer att i princip ersättas av en
grenkommitté – Westernkommitté. Det finns inget som i framtiden hindrar
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ordföranden i Westernkommittén/SvRF, att delta i nätverkets träffar. Man kan
dock inte arrangera tävlingar tillsammans. Alltså inget gemensamt SM.
Westernkommittén kan verka för att få med övriga föreningar i SvRF.
Fråga 07.
Svar:

WRAS:s tävlingsregler bör kunna gälla oförändrade.
Ja. En viss redigering av regelboken blir förmodligen aktuellt, men det krävs
ingen ändring av själva tävlingsreglerna.

Fråga 08.
Svar:

Är det möjligt att använda gemensamt rapporteringssystem?
Ja. Möjligheten finns, men detaljer måste utredas.

Fråga 09.
Svar:

Kräver SvRF anpassning av funktionärsutbildningen?
Nej. Westernkommittén (WRAS) kan grenen och förutsättningarna och
bestämmer därför kraven.

Fråga 10.
Svar:

Den tidigare Reiningkommittén ersätts av Westernkommittén.
Det gäller att på sikt samla bästa kompetensen i olika grenar för att få ihop en
optimal Westernkommitté.

Fråga 11.

Westernridningen måste få representation i Tävlingssektionen och
Förbundsstyrelsen, samt även i Distriktsstyrelserna.
En fråga för valberedningarna. Det är inledningsvis klart med en tidsbegränsad
adjungering av ”WRAS”-representant i Tävlingssektionen.
Beträffande kontakt med Förbundsstyrelsen är det inledningsvis klart att
”WRAS”-representant, under en tidsbegränsad period (1-2 år), två gånger per år
sammanträder med Förbundsordförande, Tävlingssektionsordförande och
Sportchef.
Distriktsförbunden är ”självstyrande” och där måste klubbarna ta upp frågan
med respektive valberedning.

Svar:

Fråga 12.
Svar:

Krävs överdomare på tävlingar över lokal nivå?
Nej. Inte omedelbart eftersom våra tävlingsledare i princip fungerar som
överdomare. Men i längden kommer inte den nuvarande tävlingsledarutbildningen att vara tillräcklig för att fungera som överdomare enligt SvRF:s
riktlinjer. Överdomare/Tävlingsledare skall ses som en opartisk representant för
förbundet och bör därför till exempel inte tjänstgöra på sin förenings egna
tävlingar.

Fråga 13.
Svar:

Hur kommer SM i Westernridning att genomföras?
Det nuvarande upplägget för genomförande av själva tävlingen är bra, men
observera svar på fråga 6. Westernkommittén arrangerar SM och för att få delta
måste man vara medlem i SvRF.

Fråga 14.
Svar:

Får medlem över 18 år tävla på ponny?
Ja. Vuxen får tävla på ponny.

Fråga 15.
Svar:

Vad händer med WRAS:s ekonomiska tillgångar vid ett samgående?
Avgörs av förbundsårsstämman, se stadgarna 12 §.
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Fråga 16.
Svar:

Grönt kort?
De som har tävlingslicens inom WRAS vid samgåendet blir automatiskt
registrerade för grönt kort. Nya tävlingsryttare måste gå en kurs för att få grönt
kort och därmed få lösa tävlingslicens.

Fråga 17.
Svar:

Kommer våra boskapstävlingar att påverkas?
Det är Jordbruksverkets regler som gäller övergripande och i övrigt bestämmer
Westernkommittén (WRAS) regelverket.

Fråga 18.
Svar:

Kostnad för medlemsavgifter?
Årsavgift för klubb kan beräknas enligt följande. Avgifter betalas både till
distrikt och förbund.
Till distriktet betalas en grundavgift, som är en fast avgift som varierar mellan
distrikten. Några distrikt tar ej ut grundavgift. Grundavgiften är en minimiavgift
som klubben skall betala oavsett antalet medlemmar.
Dessutom betalas en avgift per klubbmedlem, som varierar mellan distrikten.
Till förbundet betalas en avgift per klubbmedlem om 68: - kronor
Som underlag för klubbens årsavgift räknas samtliga medlemmar, även ungdom.
Exempel 1: Klubb X inom distrikt Y har 100 medlemmar Grundavgiften är
1000: - kronor och avgiften per klubbmedlem är 22: - kronor.
Summa avgifter som klubben skall betala till distriktet blir 100 x 22 = 2200: kronor. Grundavgiften (minimiavgift) ryms inom denna avgiftssumma.
Förbundsavgiften är 68: - kronor.
Årsavgiften för klubben blir då: 2200 + 100 x 68 = 9 000: - kronor
Exempel 2: Klubb Z inom distrikt Y har 30 medlemmar. Grundavgiften och
avgiften per klubbmedlem, samt förbundsavgiften är desamma som i exempel 1.
Avgifter som klubben skall betala till distriktet blir 30 x 22 = 660: - kronor.
Grundavgiften (minimiavgift) ryms inte inom denna summa, varför klubben får
lägga till 340: - kronor för att nå upp till grundavgiften 1000: - kronor.
Årsavgiften blir då: 1000 + 30 x 68 =2040: - kronor.
Årsavgift för enskild medlem fastställer respektive klubb. Om årsavgiften för
enskild medlem exempelvis sätts till 200 blir intäkten för klubben i första
exemplet 20 000: - kronor och det blir då 11 000: - kronor över till klubbens
drift. I det andra exemplet blir intäkten till klubben 6000: - och då blir det 3960:
- kronor över till klubbens drift.
Som medlem i SvRF kan klubben även söka statliga och kommunala bidrag för
olika ungdomsaktiviteter. Erhållna bidrag kan till exempel användas för att
subventionera medlemsavgifter för klubbens ungdomar.
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Bilaga. ”Distriktsstyrelserna frågar och får svar” (fråga 04)

Hästens uppbyggnad och utbildning, sett ur hästens välfärdsperspektiv.
För att få en hållbar häst såväl psykiskt som fysiskt måste det finnas en väl genomtänkt plan
för utbildningen. Planen bör bygga på vetenskapliga grunder, beprövad erfarenhet samt
individanpassas. Nedan följer ett exempel på en grundplan för hästens inridning och
utbildning de första åren.
Fölets första år:
Fölets första vinter består av mat och utevistelse i hage gärna i flock med andra 1- åringar.
Unghästen ska hanteras så att den med förtroende låter sig skötas och ledas.
1-åringen bör komma ut på bete snarast möjligt på våren och gå kvar så länge det är möjligt.
1-åringen växer mycket och det är viktigt att den håller hullet under betesperioden.
Unghästens andra år:
Unghästens andra vinter innebär mat, utevistelse helst i flock samt utbildningsstart, att vänja
sig vid sadel/sele. 2-åringen släpps på bete så tidigt som möjligt på våren.
Under september-november rids hästen in och ska i slutet av perioden kunna ridas i alla
gångarter rakt fram, helst ute. Hästen rids av lätt ryttare ca 3ggr/vecka.
Unghästens tredje år:
Under januari-maj rids unghästen 3-4ggr/vecka och när det behövs läggs korta viloperioder in.
Unghästen rids mest ute och på banan används stora böjda spår, hästen ska under denna
period utveckla sin muskulatur för att kunna bära ryttare på ryggen.
Unghästen släpps på bete så tidigt som möjligt.
Under september-december rids unghästen ca 4ggr/vecka. Arbetet består av att fortsätta bygga
unghästens överlinje och öka konditionen. Träningen bör växlas mellan banan och i terräng.
Som 4-åring kan hästen vara klar för start i lättare klasser.
För att få en hållbar häst gäller det att se uppbyggnad av hästen och utbildning som ett
långsiktigt projekt. Då kan vi få glädje av våra hästar i många år och minska risken för att de
behöver utsättas för olika typer av behandlingar.
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