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Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #3 
 

Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar och 

enskilda medlemmar. Svaren på frågorna är markerade med rött.  

 

01.  Vad händer i de områden där det finns flera westernklubbar inom några mils avstånd?    

Ingen avståndsbegränsning. 

 

02. Vilka kriterier kommer SvRF att ställa på klubbar som vill ansluta sig? Kommer alla att 

få vara med?  

       Ja om man uppfyller kravet i SvRF:s stadgar, bland annat krävs minst 25 medlemmar. 

 

03.  Bakgrund: Detta står att läsa från SvRFs tävlingskonferens "Är det ett problem att 

ponnyryttare idag är större än för tjugo år sedan? Behövs en sänkning av gränsen för att 

avhjälpa för stora ryttare på för små ponnyer eller är det enbart 

föräldrarnas/tränarnas/överdomarens ansvar att kommunicera/råda oproportioneliga 

ekipage?"  Hur kan detta påverka vuxna ryttare på ponny? Eller är det bara ifråga om 

ungdomar/barn som man tittar på proportioner? Vem skulle i så fall vara utbildad att 

bedöma detta? 

 Hur ska SvRF motivera ”ekipageregeln” inom hoppning/dressyr men inte inom western 

dvs "för stora ryttare på för små ponnyer"?   

En ponny är en häst oavsett ras En ponny är en häst som är under 148 cm (enligt 

mätintyg) och rids av ett barn under 19 år. 

 

04.  Bakgrund: SvRFs tävlingskonferens: ”Vilka konsekvenser får det för olika discipliner 

med RFs definition av barn 12 år och övre åldersgränser…? (dressyr, hoppning, 

fälttävlan, voltige, gymkhana, WE….).” Vad blir konsekvensen? 

 RF definierar barn 7-12 år, ungdom till 20 år medan SvRF har andra gränser idag, sen är 

det återigen andra gränser internationellt. Hur blir detta för våra ungdomsryttare.  

WRAS måste anpassa sig då gällande SvRFs ålderskategorier 

 

05.  Vilka mandat kommer en westernklubb/sektion på ca 100 medlemmar ha i SvRF?   

 1- 249 medlemmar, 2 röster. 

 

06.  Hästen får absolut inte tävlas innan 4 års ålder. Gäller 4-årsgränsen även för icke 

uppsuttna klasser t ex Showmanship at Halter, Trail At Hand mfl klasser?  

 Nej 

 

07.  En vuxen får rida ponny, men får man då också rida B-ponny fastän man är över 14 år? 

Nej 

 

08.  Måste ungdomar rida ponny för att få starta i ungdomsklasser?  

 Nej, ungdomar rider häst i Junior klasser och Young Rider klasser. 

 

 

 

 


