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Alla blanketter finns på www.trecsverige.se. Dessa ska skickas till 

info@trecsverige.se. 

1.) Organisation  

Grunden för TREC i Sverige är FITE-reglementet i den engelska översättningen (utgåva 

2019-01-01 med tillägg 2019-04-04).  

 

Regler för att genomföra utbildningar i TREC 

För att vara behörig att genomföra utbildningar i TREC måste du vara 

− lokal domare eller lokal arrangör för att få använda TREC i samband med bas- 

och/eller fördjupningskurser för ryttare 

− regional arrangör för att få använda TREC i samband med fortsättnings- och/eller 

fördjupningskurser för POR-fasen för ryttare 

− regional domare för att få använda TREC i samband med fortsättning- och/eller 

fördjupningskurser för PTV/MA-faserna för ryttare 

 

Regler för att arrangera TREC-tävling 

För att få arrangera en officiell svensk TREC-tävling på Lokalnivå (Debut- och 

Lättklass) ska tävlingsorganisatören:  

– vara av TREC Sverige Diplomerad Arrangör för Debut- och Lättklass.  

 

För att få arrangera en officiell svensk TREC-tävling på Regionalnivå (C-klass) ska 

tävlingsorganisatören:  

– vara av TREC Sverige Diplomerad TREC Arrangör för C-klass, 

alternativt  

– vara av TREC Sverige Diplomerad TREC Arrangör för Debut- och Lättklass samt ha 

delegerade banbyggare som är av TREC Sverige Diplomerad TREC Arrangör för C-

klass.  

 

För att få arrangera en officiell svensk TREC-tävling på Nationell nivå (B-klass) ska 

tävlingsorganisatören:  

– vara av TREC Sverige Diplomerad TREC Arrangör för AB-klass,  

alternativt  

– vara av TREC Sverige Diplomerad TREC Arrangör för minst Debut- och Lättklass 

samt ha delegerade banbyggare som är av TREC Sverige Diplomerad TREC Arrangör 

för AB-klass.  

 

Arrangören måste tillhandahålla: 

− Plats för hästar i box eller hage alternativt plats för att bygga egen hage 

− Plats för veterinärbesiktning (ABC-klass) 

− Plats för ryttarmöte 

− Ett kartrum med bra belysning 

− En godkänd orientering, utan uppenbar fara  

− Tillgång till vatten för hästarna under orienteringen 

− Pulsmätare för pulskontroll 30 minuter efter målgång i ABC-klass 

− Ett område där ekipagen kan värma upp före gångartstest och hinderteknikbana 

inklusive ett framhoppningshinder (vanligt hinder) 

− Ett område för gångartstest med bana byggd enligt reglementet 

− En hinderteknikbana, byggd enligt reglementet 

 

Denna lista kan behöva kompletteras inför varje enskild tävling. 
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2.) Kalendarium och tävlingsansökningar 

Alla datum för TREC-tävlingar ska anmälas till TREC Sverige, Regionala och 

Nationella tävlingar innan 30 november året före samt Lokala tävlingar så snart det är 

möjligt. Proposition i Word-format ska medfölja tävlingsansökan. Godkänd proposition 

skickas tillbaka i Word samt pdf. Godkända propositioner får läggas upp på andra 

hemsidor. Alla klasser kan arrangeras som officiell tävling. Som officiell tävling räknas 

alla tävlingar som uppfyller följande krav:  

 

– tävlingen utlyses officiellt via TREC Sveriges hemsida, www.trecsverige.se. 

– tävlingen följer FITE-reglementet och det svenska officiella tillägget (tillägg till FITE).  

– arrangören ska skicka rapport till TREC Sverige senast fem dagar efter tävling. 

Blanketterna 9.1, 9.2 samt 9.3 i manuella sekretariatet ska användas och instruktionerna i 

dessa ska följas. Dessutom ska blanketten 1.10 bifogas samt banskisserna över PTV-

banorna. 

 

Tävlingssäsongen löper från dagen efter SM till och med SM nästkommande år. I det fall 

SM uteblir räknas tävlingsåret från 1 september till 31 augusti.  

 

Arrangemangsdatum för genomförandet av Svenska Mästerskapen ska ansökas hos 

TREC Sverige. TREC Sverige har ambitionen att anordna SM eller riksmästerskap 2020 

för individuella ryttare. SM kommer att arrangeras i A-klass. Senast 30 oktober 2019 

ansöks om SM 2020. Senast 30 oktober 2020 ansöks om SM 2021.  

 

Logotypen för TREC Sverige får endast användas när TREC Sverige är inblandad eller 

har gett sitt godkännande. TREC föreningar som är godkända av TREC Sverige kan 

lägga till föreningens namn på TREC Sveriges logotype.  

Viktigt angående tävlingsansökan och proposition 

1. För tävlingsansökan använd blanketten 1.01 TREC-Tävlingsansökan för samtliga 

klasser. Kontrollera att du använder reviderad version som gäller för 2019. 

Blankett 1.02 TREC-Proposition mall ska också fyllas i. Blanketterna finns på 

både hemsidan och Box.com. Exempel på ifylld proposition (1.02.1 samt 1.02.2) 

finns på Box.com, den kan även skickas från TREC Sverige. 

2. Blanketterna 1.01 samt 1.02 skickas till info@trecsverige.se, använd INTE någon 

annan mailadress. Dokumenten ska skickas i Word-format. 

3. TREC Sverige lägger ut godkänd proposition i kalendern på www.trecsverige.se.  

4. TREC Sverige lägger ut länk till propositionen i TREC Sverige på Facebook. 

5. Pdf skickas till arrangören som nu kan sprida propositionen. 
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3.) Genomförande  

I Sverige kan TREC-tävling år 2019 genomföras som 

− A-klass: parklass, individuell klass (mästerskap) 

− B-klass: parklass, individuell klass  

− C-klass: parklass, individuell klass  

− Lättklass  

− Debutklass 

− Lättklass samt C- och B-klass (individuell) kan också genomföras som 

lagtävling. Deltagarna tävlar då både individuellt och i lag.  
 

En TREC-tävling kan innefatta flera klasser.  

 

En tävling med Debut-, Lätt- och C-klass kan arrangeras under en och samma dag.  

 

Samtliga klasser kan arrangeras som tävling över två dagar. Arrangören har även rätt att 

tillåta deltagande vid endast en av tävlingsdagarna enligt följande; dag 1 POR-fasen,  

dag 2 MA och PTV-faserna. De deltagare som deltar endast en av dagarna deltar inte  

i den totala tävlingen, men erhåller sin poäng för den aktuella dagen. En ryttare kan 

således anmäla sig till båda dagarna på två olika hästar och i två olika klasser. Två 

anmälningsblanketter ska då användas och ryttaren deltar inte i den totala tävlingen. 

Detta gäller samtliga klasser. Detta gäller ej Svenska Mästerskapen eller kvalificering  

till SM. 

 

4.) Regler för deltagande  

A-klass Hästpass, vaccinationsintyg, ryttarlicens för TREC,   

 huvudmedlemskap i en svensk TREC-förening, Grönt kort A/B-klass 

B-klass Hästpass, vaccinationsintyg, ryttarlicens för TREC,   

 huvudmedlemskap i en svensk TREC-förening, Grönt kort A/B-klass 

C-klass  Hästpass, vaccinationsintyg, ryttarlicens för TREC,   

 huvudmedlemskap i en svensk TREC-förening, Grönt kort för C-klass 

Lättklass  Hästpass och vaccinationsintyg, huvudmedlemskap i en svensk 

 TREC-förening 

Debutklass  Hästpass och vaccinationsintyg 

 
I Debut- och Lättklass står ryttarna för sin egen försäkring. De som önskar kan lösa 

tävlingslicens för att på detta sätt få en försäkring för tävlingen. 

 

I Debut- och Lättklass tävlar deltagare individuellt, men rider POR i grupp. En grupp 

består av minst 3 ryttare! Gruppen sitter gemensamt i kartrummet och har möjlighet att 

diskutera kartan tillsammans. 

 

I A-, B- och C-klass kan deltagare tävla individuellt eller i par. I par-klass rids MA och PTV 

individuellt, men i POR rider paret gemensamt. I kartrummet sitter alla ryttare på 

individuella platser, dvs. även de som rider i par sitter var för sig. Kartrummet ska vara tyst, 

dvs. inga diskussioner mellan ryttare får förekomma.  

 

Prisutdelningen är alltid individuell för seniorer och YR i A-, B-, C-klass. I parklass rider 

paret POR tillsammans men poängsätts var för sig i de andra faserna samt var för sig i 

totalpoängen. En individuell klass och en parklass kan aldrig ha en gemensam ranking.  

mailto:info@trecsverige.se
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Prisutdelning för juniorer i A-,B- och C-klass är alltid i par. Paret får en gemensam POR 

poäng (PORx1). I MA och PTV får man tillgodoräkna sig båda ryttarnas resultat (MAx2, 

PTVx2). 

 

I Lätt-, C- och B-klass kan arrangören välja att även ha lag-tävling. Ett lag består av minst tre 

och maximalt fyra deltagare som tävlar dels individuellt och dels i lag (det blir alltså två 

prisutdelningar). Alla tre faser rids individuellt. Summan av de tre bästa lagmedlemmarnas 

poäng i varje fas ger placeringen för laget.  

 

Ryttare som tävlar A- eller B-klass måste ha genomfört utbildningen Grönt kort A/B-klass i 

TREC, som består av två delkurser; del 1 POR samt del 2 MA/PTV. Grönt kort i TREC 

anordnas av TREC Sverige. Ryttare som tävlar C-klass måste ha genomfört utbildningen 

Grönt kort för C-klass (grundkurs för C-klass). 

 

Grupp  Klasser 

Senior 18 år eller äldre Debut-, Lätt-, C-, B- och A-klass  

Young Rider 16–21 år  Debut-, Lätt-, C-, B- och A-klass 

Junior 13–18 år  Debut-, Lätt-, C-, B- och A-klass  

Minior upp till 12 år  Debut- och Lättklass  

 

Kalenderåret avgör åldersindelning. En ryttare som är 18–21 år kan välja att rida som 

Senior, Young Rider eller Junior. Juniorer rider alltid i par på ABC-nivå. 

 

Deltagare under 16 år måste ha en medföljande vuxen vid POR-fasen. Medföljande 

vuxen får ej medverka vid kartläsning o.d. utan är endast med för säkerhetens skull. Den 

vuxne kan medfölja till häst, cykel eller liknande. Om den vuxne medföljer till häst ska 

även den veterinärbesiktigas (C- och B-klass), ha hästpass och vaccinationsintyg. 

Stoppas medryttarens häst vid veterinärkontroll under orienteringen får inte deltagaren/ 

deltagarna heller fortsätta. I Debut- och Lättklass kan den medföljande vara en annan 

tävlande som är över 18 år och rider i samma grupp under POR. I C-klass par kan det 

tävlande paret bestå av en tävlande under 16 år samt en tävlande över 18 år. 

 

Juniorer som rider i grupp i Lättklass alternativt par i ABC-klass behöver inte ha 

medföljande vuxen om samtliga målsmän har gett sitt godkännande. 

Tävlingsorganisatören kan dock besluta att samtliga ryttare under 16 år måste ha vuxen 

medryttare på den aktuella tävlingen. Förseglad mobil ska finnas med i varje grupp!  

Grundvaccination 

Ny regel – i samband med grundvaccination ska den andra vaccinationen (B-

vaccination) göras inom 21-56 dagar, mot tidigare 21-92 dagar, och den tredje 

vaccinationen (C-vaccination) ske inom 90–180 dagar efter B-vaccinationen, mot 

tidigare 365 dagar. Efter B vaccinationen är hästen starberättigad. Görs inte C 

vaccinationen får hästen startförbud. Det måste dock ha gått minst sju dagar efter senaste 

vaccination för att få starta. 

Den nya regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och 

unghästar, eller hästar som inte vaccinerats på över ett år och måste börja om med 

grundvaccination. Hästar som har den hittills gällande grundvaccination kan fortsätta 

tävla som tidigare. 

Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av  

21–56 dagar mellan A och B. Åtta dagar efter B-vaccinationen är hästen startberättigad. 

mailto:info@trecsverige.se
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Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Åtta dagar efter C-

vaccinationen är hästen fortsatt startberättigad. 

Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad. 

1:a revaccination rekommenderas efter 6 månader för hästar under 4 års ålder, för aktivt 

tävlande hästar samt vid influensautbrott 

Revaccination 

Ny rekommendation – revaccination var sjätte månad. 

Minsta intervallet för revaccination enligt TR är som tidigare en gång per år, men en 

stark rekommendation är att revaccinera var sjätte månad. Detta gäller förutom enligt 

ovan - även hästar och ponnyer som förflyttas ofta, inte bara för tävling utan även 

träning, sambeten eller annan aktivitet. 

OBS: Vid tävling utomlands kräver många länder revaccinaation var 6:e månad. 

TREC följer Svenskaridsportsförbundets vaccinationsregler. 

 

 5.) Krav  

a) A-klass enligt FITE-reglementet 

POR 35–45 kilometer seniorer, 25–35 kilometer Young Rider, Juniorer max 20 

kilometer, 5–12 domarkontroller plus start och mål, hastigheter 6-12 km/h för seniorer 

och YR samt 6-10 km/h för juniorer, genomsnittshastighet 8–9 km/h för seniorer och YR 

samt 7-9 km/h för juniorer. Sträcka på vägar, stigar och utanför dessa, topografiska 

svårigheter med höjdskillnader, avvikelser mellan karta och terräng, med förändringar 

genom vegetation. Felridningsramen är snäv, ridsträckan kräver exakt navigering som 

inte får lämna den officiella stäckningen avsevärt. Young Rider har fler 

orienteringspunkter än seniorklass. Mörkerorientering tillåten men ska aviseras i 

propositionen, ridning efter flera bäringar i följd, terrängpunkter med och utan 

beräkning, sträckor med markeringar i mycket öppen terräng, inga kontroller utanför 

sträckan. Koordinater är tillåtet för seniorer och YR men ej för juniorer. Bäringar vid 

vägens början ät tillåtet för samtliga åldersgrupper men bäringar hela avståndet är endast 

tillåtet för seniorer. Kartan behöver inte vara aktuell eller helt överensstämma med 

verkligheten. Skala på kartan enligt reglemente 1:25 000 eller 1:50 000. Pulskontroll ska 

utföras av veterinär alternativt domare 30 min efter målgång. 

Juniorer måste alltid rida i par, får ej starta individuellt. Även prisutdelning för juniorer 

sker i par. 

MA 150 m (juniorer har en egen poängtabell). 

PTV 16 uppgifter för seniorer och YR, 14 uppgifter för juniorer, hopphöjd max 110 cm 

seniorer, max 90 cm Young Rider, max 70 cm juniorer, hastighet max 12 km/h. För 

PTV-uppgiften ”Uppsittning” är pall tillåten för samtliga åldersgrupper. 

 

b) B-klass  enligt FITE-reglementet 

POR 25–35 kilometer seniorer, 15–25 kilometer Young Rider, Juniorer max 20 

kilometer, 5–10 domarkontroller plus start och mål, hastigheter 6-12 km/h för seniorer 

och YR samt 6-10 km/h för juniorer, genomsnittshastighet 8–9 km/h för seniorer och YR 

samt 7-9 km/h för juniorer. Sträcka på vägar, stigar och utanför dessa, topografiska 

svårigheter med höjdskillnader, avvikelser mellan karta och terräng, med förändringar 

genom vegetation. Felridningsrisk större än lägre klasser, men deltagaren ska kunna 

finna tillräckligt med orienteringspunkter. Juniorer ochYoung Rider har fler 

orienteringspunkter än seniorklass. Mörkerorientering tillåten men ska aviseras i 

propositionen, ridning efter flera bäringar i följd, terrängpunkter med och utan 
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beräkning, sträckor med markeringar i mycket öppen terräng, inga kontroller utanför 

sträckan. Koordinater är tillåtet för seniorer och YR men ej för juniorer. Bäringar vid 

vägens början ät tillåtet för samtliga åldersgrupper men bäringar hela avståndet är endast 

tillåtet för seniorer. Kartan behöver inte vara aktuell eller helt överensstämma med 

verkligheten. Skala på kartan enligt reglemente 1:25 000 eller 1:50 000. Pulskontroll ska 

utföras av veterinär alternativt domare 30 min efter målgång. 

Juniorer måste alltid rida i par, får ej starta individuellt. Även prisutdelning för juniorer 

sker i par. 

MA 150 m (juniorer har en egen poängtabell). 

PTV 16 uppgifter för seniorer och YR, 14 uppgifter för juniorer, hopphöjd max 90 cm 

seniorer, max 80 cm Young Rider, max 70 cm juniorer, hastighet max 10 km/h. För 

PTV-uppgiften ”Uppsittning” är pall tillåten för samtliga åldersgrupper. 

 

c) C-klass  enligt FITE-reglementet  

POR 15–25 kilometer seniorer, 10–20 km Young Rider/juniorer, 3–8 domarkontroller 

plus start och mål, genomsnittshastighet 6–8 km/h. Lättridna sträckor på vägar, väl 

synliga stigar (ingång till stig kan vara mindre tydlig än i lägre klasser), tydliga punkter, 

ridning utanför stigar endast i öppen terräng kortare sträckor. Delsträckor med bäringar: 

maximalt 5 bäringar, vinkel omkring 90°, endast bäringar vid vägens början är tillåtet. 

Bäringar hela avståndet samt koordinater är inte tillåtet. Breda kontrollzoner efter 

topografiska svårigheter, som gör det möjligt för ryttaren att korrigera en felridning. Inga 

mörkertävlingar, inga koordinatsträckor, ingen kontroll utanför sträckan. Kartan ska 

överensstämma med verkligheten. Skala på kartan enligt reglemente 1:25 000. Detta 

innebär att vissa stigar och karttecken kommer försvinna från kartan. Pulskontroll ska 

utföras av veterinär alternativt domare 30 min efter målgång. 

Juniorer måste alltid rida i par, får ej starta individuellt. Även prisutdelning för juniorer 

sker i par. 

MA 150 m 

PTV 12 uppgifter, hopphöjd max 80 cm seniorer, max 70 cm Young Rider/juniorer, 

hastighet max 8 km/h. För PTV-uppgiften ”Uppsittning” är pall tillåten för samtliga 

åldersgrupper. 

 

d) Lättklass  enligt FITE-reglementet 

POR 8–15 kilometer, 2–5 domarkontroller plus start och mål, genomsnittshastighet 6–7 

km/h. Lättriden sträcka; vägar, väl synliga stora och små stigar (alla stigar måste fiinas 

med på kartan), ridning i öppen terräng endast vid åkerkanter längs ett dike eller 

dylikt. Kontrollpunkters placering inte för svår, inga tävlingar i mörker, ingen beräkning 

av kontrollpunkter, ingen kontroll utanför sträckan. Rekommenderad skala på kartan 

1:15 000, 1: 12 500 eller tydligare. Tävlingsledaren har rätt att blanda åldersgrupperna 

under orienteringen om detta behövs för att tävlingen ska kunna genomföras. 

MA 100 m 

PTV 8–10 uppgifter, hopphöjd max 60 cm, hastighet max 6 km/h. För PTV-uppgiften 

”Uppsittning” är pall tillåtet för samtliga åldersgrupper. I uppgifterna ”Korridor”, ”Låga 

grenar” och ”Slalom” är både trav och tölt tillåtet och ger samma poäng. Godkända 

uppgifter för Lättklass se PTV – anvisningar & domarprotokoll för uppgifter. Fler 

uppgifter är nu godkända för Lättklass! 

Alla ryttare som genomför klassen får domarkommentarer till sina poäng/poängavdrag. 

 

e) Debutklass enligt FITE-reglementet 

POR 3–8 km, 0–3 domarkontroller plus start och mål (vid 0 KP ska VK användas), inga 

hastigheter eller idealtid. Det viktiga är orienteringsmomentet, att läsa karta under 

ridning. Ryttarna ska dock uppmanas att rida i skritt och långsam trav/tölt. Lättriden 
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sträcka; vägar, väl synliga stora stigar, ingen ridning utanför stigar. Kontrollpunkters 

placering lätt, inga tävlingar i mörker, ingen beräkning av kontrollpunkter, ingen kontroll 

utanför sträckan. Rekommenderad skala på kartan 1:15 000, 1: 12 500 eller tydligare.  

Det är tillåtet för vuxen ryttare att ha en annan ryttare i Debutklass i grimskaft under 

orienteringen. Tävlingsledaren har rätt att blanda åldersgrupperna under orienteringen 

om detta behövs för att tävlingen ska kunna genomföras. 

MA 100 m, alla ryttare får välja långsam galopp, tölt eller trav, tillbaka rider samtliga 

snabb skritt, hjälpryttare som rider framför/bredvid eller står vid målet är tillåtet för 

samtliga åldersgrupper. Vuxen som springer bredvid ryttare är tillåtet för samtliga 

åldersgrupper, dock får denne ej leda hästen. 

PTV 5–7 uppgifter, hopphöjd max 50 cm, ingen maximaltid. För samtliga åldersgrupper 

är det tillåtet att ha en medföljande vuxen på banan. Denne får inte leda hästen i 

uppgifterna eller ge anvisningar, men får hjälpa ryttaren med hästen mellan uppgifterna. 
Tävlingsorganisatören har rätt att byta ut förälder mot funktionär. För PTV-uppgiften 

”Uppsittning” är pall tillåtet för samtliga åldersgrupper. I uppgifterna ”Korridor”, ”Låga 

grenar” och ”Slalom” är både trav och tölt tillåtet och ger samma poäng. Godkända 

uppgifter för Debutklass se PTV – anvisningar & domarprotokoll för uppgifter. Fler 

uppgifter är nu godkända för Debutklass! Observera att alla uppgifter ej är godkända för 

miniorer. 

Debutklass ska genomföras som Clear Round, dvs. ingen ranking av ryttarna görs och 

inga poäng offentliggörs. Alla ryttare som genomför klassen får rosett samt 

domarkommentarer till sina poäng/poängavdrag. 
 

f) Veterinär  

Arrangören utser en veterinär samt en eller två medhjälpare till denne. 

Veterinärbesiktningen ska utföras på en plan yta, i en rak linje, på ett fast underlag. 

Besiktningen ska ske nära stallarna, med undantag för den som utförs under 

orienteringen. Hästarna kan presenteras antingen med träns eller med grimma. Oroliga 

hästar samt hingstar måste besiktigas med träns.  

 

Vid veterinärkontroll ska hästens puls kontrolleras innan några andra kontroller görs. 

Pulsen ska vara 64 slag/minut eller lägre. 65 slag/minut eller mer är alltså inte godkänt. 

 

Debut- och Lättklass:  

Dessa klasser kräver ingen närvaro av veterinär.  

 

C- och B-klass:  

Vid tävling under en (1) dag (endast möjlig för C-klass):  

Veterinärbesiktning av hästar i C-klass innan start för POR-fasen. OBS! Även 

medryttares hästar!  

 

POR: Ny kontroll krävs av hästar under POR-fasen efter ungefär halva banan. Veterinär 

måste närvara under hela POR-fasen.  

MA: Ingen besiktning av hästar eller bana krävs, ingen närvaro av veterinär.  

PTV: Ingen besiktning av hästar eller bana krävs, ingen närvaro av veterinär.  

 

Vid tävling över två (2) dagar:  

Veterinärbesiktning av hästar i C- och B-klass innan start för POR-fasen. OBS! Även 

medryttares hästar!  

 

POR: Ny kontroll krävs av hästar under POR-fasen efter ungefär halva banan. Veterinär 

måste närvara under hela POR-fasen.  
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MA: Ingen besiktning av hästar eller bana krävs, ingen närvaro av veterinär.  

PTV: Ingen besiktning av hästar eller bana krävs, ingen närvaro av veterinär. 

 

Svenska Mästerskapen  

Veterinärbesiktning av hästar som deltar i Svenska Mästerskapen varje dag före start. 

Veterinären ska besiktiga området samt närvara under samtliga faser.  

 

POR: Ny kontroll krävs av hästar under POR-fasen efter ungefär halva banan. Veterinär 

måste närvara under hela POR-fasen.  

MA och PTV: Närvaro av veterinär under fasen krävs.  

 

g) Hinderteknikbana  

PTV-banans längd anpassas till tävlingens nivå och avgörs av banbyggaren inom ramen 

av ca 0,5 km till max 5 km för Debut-, Lätt- och C-klass samt minst 1 km till max 5 km 

för AB-klass. 

 

Vid felridning av PTV-banan utesluts inte ekipaget, utan får 0 poäng på PTV-fasen. 

Ekipaget får behålla sin poäng från POR- och MA-fasen. 

 

Ryttaren får göra en planerad halt på PTV banan. Om hästen stannar utan att ryttaren bett 

om det, räknas det som vägran. 

 

Tidsfel på PTV är -1p för var fjärde sekund. 

 

PTV-uppgiften ”Låga grenar” ska vara minst 2 meter bred i alla klasser. 

 

PTV-banan måste vara färdigbygd innan tävlingens start. 

Om en PTV-uppgift tas bort på grund av säkerhet under pågående tävling ska alla 

deltagare, även de som redan utfört uppgiften, få 10 poäng. TD fattar beslut på Debut, 

Lättklass och C-klass. Ground Jury fattar beslut på A-klass och B-klass. 

 

Från 2016 finns 3 nya nationella uppgifter; Genom dike vid hand, Genom dike i sadel 

samt Slalom vid hand. 

 

En specifik PTV-uppgift får endast användas en gång på PTV-banan.  

 

Vid arrangerande av tävling i Sverige som är knuten till Europa Cup får alla godkända 

PTV-uppgifter användas, även nationella. 

 

h) Orientering  

Alla markägare som berörs av POR-banan ska tillfrågas om tillåtelse innan tävling.  

 

Resultatet i POR ska anslås före kl. 20.00. Kan detta inte göras ska arrangören anslå 

vilken tid som POR-resultatet anslås morgon efter. 

 

Vid felridning av POR-banan utesluts inte ekipaget, utan får 0 poäng på POR-fasen. 

Ekipaget får behålla sin poäng från PTV- och MA-fasen. 

 

Enligt FITE:s reglemente ska alla hästar i ABC-klass genomgå pulskontroll 30 minuter 

efter målgång i POR. Resultatet ska anges på ryttarens startkort samt på protokoll för 

ändamålet. Arrangören ansvarar för att detta blir gjort och att köpa in pulsmätare.  

Pulskontroll utförs av veterinär eller domare. 
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i) Hästens ålder  

Deltagande hästar måste vara 6 år för att få delta i A- och B-klass, 5 år för att få delta i 

C-klass samt 4 år för Debut- och Lättklass. Undantag: Islandshästar ska vara minst 5 år i 

alla klasser, enligt Svenska Islandshästförbundets bestämmelser.  

 

6.) Tävlingsorganisatör och Teknisk Delegat  

Den arrangerande klubben/gården utser en tävlingsorganisatör. Tävlingsorganisatören 

ska vara adekvat utbildad arrangör (se 1. Organisation). Tävlingsorganisatören tillsätter 

den Tekniska Delegaten, som ska vara diplomerad:  

− TREC-arrangör och domare steg 1 för Debut- och Lättklass  

− TREC-arrangör och domare steg 2 för C-klass  

− TREC-arrangör och domare steg 3 för B- och A-klass  
 

Tävlingsorganisatören väljer även ut övriga domare enligt samma steg inom 

domarutbildningen. På tävlingar med enbart Debut- och Lättklass kan 

Tävlingsorganisatören varken ha ansvar för sekretariatet eller döma. TO är ryttaransvarig 

och ska finnas tillgänglig för ryttarna vid alla faser. På tävlingar med högre klasser är 

ordförande i Ground Jury ansvarig för ryttarna.  

 

Tekniska Delegaten  

− ska vara en person som är väl förtrogen med internationella reglementet såväl som 

svenska tillägget 

− har som uppgift att godkänna banorna i enlighet med reglementet samt att se till 

säkerheten  

− godkänna tidsschemat tillsammans med den ansvarige för sekretariatet 

− ska fungera som ett bollplank till banbyggarna, men har inget ansvar för och är inte 

delaktig i tävlingens organisation 

− har rätt att utse assistenter, t.ex. en kunnig banbyggare av orientering som godkänner 

orienteringsbanan  

− dömer samtliga faser 

− godkänner domarnas placering i samtliga faser och har rätt att göra ändringar 

− kontrollerar organisationen under pågående tävling och rapporterar till ordförande i 

Ground Jury  

− för Debut-, Lättklass och C-klass se bifogad bilaga om Tekniska Delegatens 

uppgifter. 

− ansvarar för MA i Debut-, Lättklass och C-klass under tävlingsmomentet 

 

7.) Domare  

Alla domare ska följa internationella reglementet, svenska tillägget samt information 

som kommer från TREC Sverige (TREC sektionen). Internationella domare ska även 

följa FITE:s bestämmelser. Kontakter med FITE och kontakter i samband med 

VM/EM ska enligt FITE:s bestämmelser alltid göras av TREC Sverige, ingen 

personlig kontakt får förekomma.  

 

Krav antal domare vid officiell tävling: 

AB-klass: minst 5 nationella eller internationella domare 
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C-klass: minst 4 regionala, nationella eller internationella domare 

Lättklass: minst 3 nationella, regionala, nationella eller internationella domare 

Debutklass: minst 2 nationella, regionala, nationella eller internationella domare 
 

Tävlingsorganisatören räknas in bland ovanstående domare, under förutsättningen att 

det finns möjlighet för Tävlingsorganisatören att hinna döma och att denne är utbildad 

domare. Detta gäller inte för Debut- och Lättklasstävlingar då TO ska vara ryttaransvarig 

och det är då inte möjligt för denne att döma. Även Tekniska Delegaten räknas in i 

ovanstående. Tekniska Delegaten dömer samtliga faser. Vid alla tävlingar kan 

hjälpdomare (funktionärer) användas utöver auktoriserade domare. 

Tävlingsorganisatören ansvarar för att hjälpdomare informeras om sina uppgifter.  

 
1.  Domare är skyldig att i händelse av förhinder att fullgöra avtalat uppdrag 

omedelbart meddela arrangören. Skäl till förhinder måste vara sjukdom eller andra 

omständigheter, som domare inte råder över. Om domare väljer bort sitt uppdrag 

utan giltigt skäl, är domare skyldig att själv skaffa ersättare. 

2.  Domare ska följa programmet och vara på plats på banan i god tid.  

 

Rekommenderade miniarvoden:  

Enligt internationell standard – kost och logi. Övriga arvoden/resebidrag är upp till 

arrangörens budget. Arrangören ska skriftligen meddela alla domare vad som 

kommer att ingå för den aktuella tävlingen gällande kost, logi, arvoden samt 

reseersättning. Detta ska ske i god tid före tävlingen. Det måste finnas tid avsatt för 

domarnas måltider! Önskar arrangören hjälp av domarna mellan eller efter faserna måste 

även detta anges i informationen innan tävlingen. 

 

Internationella domare måste: 

− Döma minst 3 nationella/internationella tävlingar under 2 år. Tävlingen måste ha 

A eller B-klass. För utländska tävlingar måste de vara kopplade till Europa Cup, 

EM, VM eller vara godkända av TREC Sverige. 

− Deltagit i minst 1 domarseminarium/uppdateringskurs under 2 år.  
 

Nationella domare måste: 

− Döma minst 2 nationella tävlingar under 2 år. En av tävlingarna får bytas ut mot 

att domaren är ordförande i Ground Jury. 

− Deltagit i minst 1 domarseminarium/uppdateringskurs under 2 år. 
 

Regionala domare måste: 

− Döma minst 3 regionala tävlingar under en treårsperiod. En av tävlingarna får bytas 

ut mot att domaren är ordförande i Ground Jury. Nuvarande period är 2018–2020. 

Nästa period är 2021–2023. 

− Deltagit i minst 1 domarseminarium/uppdateringskurs under 3 år 
 

Lokala domare måste:  

− Döma minst 3 lokala tävlingar under en treårsperiod, alternativt döma minst två 

tävlingar plus delta i ett domarseminarium arrangerat av TREC Sverige. Nuvarande 

period är 2018–2020. Nästa period är 2021–2023. 
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Teknisk Delegat måste: 

− Vara godkänd domare och arrangör för tävlingens nivå (se ovan) 

− Deltagit på minst ett arrangörsseminarium under perioden (internationella och 

nationella har 2-års perioder, regionala och lokala har 3-års perioder).  

 

För att en tävling ska godkännas som dömd ska domaren ha dömt minst 2 faser.  

 

I efterrapporteringen anges vilka uppgifter domarna har dömt under tävlingen.  

I POR ska uppges om domaren varit i kartrum, på kontroll eller i mål.  

I PTV ska uppges vilken/vilka uppgifter domaren dömt.  

I MA ska det uppges om domaren dömt eller inte dömt. Tidtagning räknas inte som en 

bedömning, således kan en domare som varit tidtagare inte tillgodoräkna sig MA som 

dömd fas. 

 

Tävlingsorganisatören på varje tävling rapporterar in uppgifterna till TREC Sverige, men 

varje domare bör också vid tävlingssäsongens slut skicka en sammanställning på årets 

och föregående års dömda tävlingar.  

 

Nuvarande tvåårsperiod för internationella och nationella domare är 2017–2018.  Den 

ska rapporteras i slutet av 2018. I slutet av 2019 rapporteras dömda tävlingar för 2018–

2019. Regionala och lokala domare har en fast 3-års period, 2018–2020, men domarna 

rekommenderas att vid varje års slut skicka in årets dömda tävlingar. 

 

Regionala och nationella domare kan tillgodoräkna sig 1 dömd tävling/period om de 

ställt upp som ordförande i Ground Jury vid en officiell tävling. 

 

8.) Bedömning  

Poängtilldelning enligt FITE-reglementet för lag och individuellt.  

 

– Sträckor med koordinater, point to point etc, får endast ha en maximaltid. 

Poängavdrag för tid får endast tilldelas när maximaltiden överskrids. 

– 2 poängs avdrag/missad obligatorisk utrustning får endast ges före start av POR, 

dvs. i utrustningskontrollen. Ryttaren måste åtgärda den saknade utrustningen 

innan start. Saknas obligatorisk utrustning under POR blir ekipaget 

diskvalificerat i POR, dvs. 0 poäng i POR-fasen, men ekipaget har möjlighet att 

fortsätta med MA och PTV. 

– En ryttare som återvänder till banan efter ankomsten till en KP eller mål under 

POR blir diskvalificerad och får 0 poäng i POR-fasen, men kan fortsätta med 

MA och PTV. 

– Vid fall av uppsutten ryttare får ekipaget noll poäng i MA eller PTV. Ryttaren 

måste lämna fasen till fots och måste få godkännande av TD för Debut, Lätt- och 

C-klass samt från Ground Jury för A- och B-klass för att få fortsätta följande 

faser. 

– Vid fall/tappad balans av ryttare till fots under PTV noteras som farlig situation. 

– Vid fall av häst måste ekipaget lämna fasen till fots och måste få ett 

godkännande av veterinär/TD för att få fortsätta följande faser.  
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9.) Utrustning  

Sverige följer de internationella reglerna för uppgiften ”Rida under låga grenar” och har 

därför inget tillägg för säkerhetsväst.  

 

Hästens utrustning måste passa hästen. Bett, huvudlag och sadel får bytas mellan 

faserna. Sadelväskor tas av under faserna MA och PTV. Alla typer av bett är tillåtna 

under förutsättning att de passar hästen. Bettlöst träns är tillåtet och det är även tillåtet att 

rida i repgrimma. Fasta martingaler och andra inspänningstyglar är förbjudna. Om hästen 

rids med löpande martingal måste hästen ledas med grimskaft fäst vid huvudlaget vid 

PTV-fasen. Om boots använts under POR-fasen på oskodda hästar är det tillåtet att ta av 

bootsen under MA och PTV-faserna. Lätta s.k. skyddsboots får användas under PTV-

fasen.  

 

Under PTV-fasen får endast kort spö användas, maximalt 75 cm långt. Används ett långt 

spö blir ekipaget diskvalificerade. Under POR- och MA-faserna är längre spön tillåtna. 

 

Kamera på hjälmen är förbjudet i POR. På PTV och MA är det tillåtet, men på varje 

tävling kan ordförande i Ground Jury besluta att det inte är tillåtet för den aktuella 

tävlingen. 

 

Barbackapad/barbackasadel tillåten att använda i Debut-, Lätt- och C-klass. 

 

Under orienteringsfasen är följande utrustning obligatorisk: 

− Grimma och grimskaft 

− Pannlampa eller ficklampa med extra batterier (ABC-klass) 

− Reflexer som gör ekipaget synligt bakifrån eller lampa med vitt ljus framåt och rött 

ljus bakåt (ABC-klass) 

− För skodda hästar; tång eller annan utrustning för att ta bort en lös sko eller 

kvarvarande sömmar efter tappad sko. Utöver detta ska tappskoutrustning alternativt 

boots tas med. (Obligatorisk för ABC-klass, men rekommenderas för Debut- och 

Lättklass) 

− Första hjälpen-utrustning med minimum 

− några sterila kompresser 

− 1 trubbig sax 

− 1 elastiskt bandage, gärna självhäftande, ca 10 cm bred 

− 1 desinficerande eller antiseptisk lösning 

 

Ground Jury kan kontrollera utrustningen när som helst under orienteringen.  

 

Godkänd hjälm är obligatoriskt för samtliga ryttare under hela tävlingen, dvs. vid all 

uppsutten verksamhet. TREC Sverige följer Svenska Ridsportförbundets och Svenska 

Islandshästförbundets regler för tävling vilket innebär att hjälmen ska vara CE-märkt 

sam ha godkänd tilläggsmärkning, dvs. vara tillverkad efter 4 november 2014 och vara 

märkta VG1 01.040. 

 

Ryttare under 18 år måste använda säkerhetsväst i alla faser. I ABC-klass är 

säkerhetsväst obligatorisk för samtliga ryttare, oavsett ålder, under PTV-fasen. 

Säkerhetsvästen ska ha skydd fram och bak, så kallad ryggsäkerhetsväst är ej tillåten. 

Säkerhetsvästen ska vara level 3, CE-märkt och ha betäckningen EN 13158. Samma 

regler gäller inom Svenska Ridsportförbundet. 
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I Sverige är även nummerväst obligatorisk utrustning. Västen har en ficka bak och en 

fram för nummer i A4-format. I vissa fall tillhandahåller arrangören västar, annars är 

ryttaren ansvarig att ta med egen och får nummerlappar i sekretariatet. I övrigt hänvisas 

till gällande FITE-reglemente. Ryttarna behöver inte ha på sig nummervästen under 

POR-fasen, men under MA och PTV är den obligatorisk. Hästen ska ha en 

nummerbricka på varje sida om tränset även under POR-fasen. Arrangören måste hålla 

utländska ryttare med nummerväst. 

 

Teknisk utrustning eller egen karta är inte tillåtet under POR. Mobiltelefon får endast 

användas i nödfall. Alla som har mobiltelefon, GPS eller dylikt måste anmäla detta till 

arrangören före start. Telefonen/utrustningen ska stängas av och förseglas. Förseglingen 

kontrolleras vid målgång.  

 

Skoning 

Hästar som vanligtvis rids oskodda får också tävla utan skor. På veterinärbesiktningen 

noteras om hästen är skodd eller inte. Skoning vid veterinärbesiktningen anses vara 

minimum för ekipaget under hela tävlingen. Ska hästen starta orienteringen med boots 

måste dessa vara på även på även under veterinärbesiktningen. Bootsen kan tas av under 

gångartstestet och hinderteknikbanan. Hästen får även skos mellan faserna. Tappad sko 

under hinderteknikbanan ger inget fel. 

 

10.) Allemansrätten  

Under tävlingen är det viktigt att respektera allemansrätten.  

Vid officiella arrangemang är det nödvändigt att inhämta tillstånd från markägare då 

allemansrätten ej gäller vid dessa arrangemang. Likaså rekommenderas det att tala med 

jakträttsinnehavare.  

 

11.) Ground jury  

Ground Jury ska finnas på tävlingar på A/B-nivå. Ordförande för Ground Jury måste 

informeras om alla eventuella incidenter som inträffar under tävlingen. 

 

Ground Jury ska 

− se till att tävlingen följer reglementet 

− se till att domare och funktionärer tillämpar reglementet 

− ta emot och behandla protester och klagomål 

− validera resultaten efter varje fas samt det slutgiltiga resultatet 

− utesluta de tävlanden som har olämplig eller illasittande utrustning 

− ansvara för MA i under tävlingsmomentet 

− om en tävlande och/eller häst bedöms vara fysiskt oförmögen att fortsätta en fas har 

domarna rätt att stana ekipaget genom att neutralisera tiden. Ground Jury måste 

snarast informeras för att fatta beslut om ekipaget får fortsätta fasen/tävlingen.  

 

Ground Jury är behörig att fatta beslut som bygger på sunt förnuft och god tävlingsanda 

baserade på reglementet. Ground Jurys beslut kan inte överklagas. Ground Juryns 

ordförande har utslagsröst. I Sverige är det endast ordförande i Ground Jury som inte 

dömer någon fas och således är till förfogande för ryttarna under hela tävlingen. Vid en 

skriftlig protest ska hela Ground Jury samlas för att ta beslut. Tekniska Delegaten deltar i 
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en konsultativ roll, men har ingen rösträtt. I övriga frågor kan ordförande i Ground Jury 

ta egna beslut. I praktiken är det ordförande i Ground Jury som leder tävlingen. 

 

Vid tävlingar har lagledare, domare, funktionärer och medlemmar i arrangörskommittén 

måste rapportera till Ground Jury gällande varje misstänkt fall av grymhet mot hästar 

eller andra brott mot reglementet.  

 

När Ground Jury har hört de berörda parterna kan någon av följande åtgärder vidtas:  

− en muntlig eller skriftlig varning  

− 50–500 kr böter 

− diskvalificering av en fas eller av hela tävlingen 

Svenska Mästerskapen  

Ground Jury består av tre medlemmar:  

– Ordförande av Ground Jury utnämns av TREC Sverige. Denne får inte döma eller ha 

andra uppgifter under tävlingen, utan ska finnas tillgänglig för ryttarnas frågor samt 

kunna ta emot skriftliga protester.  

– Två domare (utses av arrangören) 

– Nationella Tekniska Delegaten (i en konsultativ roll) 

 

Regionala och Nationella tävlingar  

Ground Jury består av tre medlemmar:  

– Ordförande (utses av arrangören, men får ej vara någon av arrangörerna). Denne får 

inte döma eller ha andra uppgifter under tävlingen, utan ska finnas tillgänglig för 

ryttarnas frågor samt kunna ta emot skriftliga protester.  

– Två domare (utses av arrangören)  

– Tävlingens Tekniska Delegat (i en konsultativ roll) 

 

12.) Protester och förfrågningar  

Tekniska förfrågningar  

För lagtävlingar ska tekniska förfrågningar formuleras av lagledaren. För individuella 

tävlingar ska förfrågningen formuleras av den tävlande. Förfrågningar ska lämnas till 

ordförande i Ground Jury. 

− Tekniska förfrågningar samt frågor kring reglementet innan resultaten för aktuell fas 

offentliggörs.  

− För POR: inom en timme efter ankomsten av den sista tävlande 

− För MA och PTV: inom en halvtimme efter ankomsten av den sista tävlande  

− Förfrågningar angående kontroll av poäng eller angående dataprogrammet som 

behandlar poänguträkningen: inom en halvtimme efter att de preliminära resultaten 

offentliggjorts. 

 

Om resultatet från orienteringen inte är klart till kl. 20.00 ska det inte offentliggöras 

förrän nästa morgon på en utannonserad tidpunkt, före ev. veterinärbesiktning.   

Svaret från Ground Jury måste framställas innan tävlingens avslut. Video, foton eller 

liknande accepteras inte vid förfrågningar.  
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Protester  

− I lagtävlingar är det lagledaren som framför protester.  

− I individuella tävlingar framför den enskilde tävlande protester.  

− Varje protest måste framföras skriftligt tillsammans med en summa om 500 kr, som 

går till TREC Sverige om det visar sig att protesten är ogrundad.  

− När en protest behandlats ska en rapport skrivas av Ground Jury. Originalprotesten 

samt Ground Jurys bedömning ska bifogas rapporten och vara TREC Sverige 

tillhanda senast fem dagar efter tävlingen.  

− Muntligt framställda protester godkänns ej.  

− För att en protest ska anses giltig måste den framläggas för Ground Jurys ordförande:  

− före starten av tävlingen om det gäller tävlingsorganisation, kvalificering av tävlande 

eller hästar 

− senast en halvtimme efter att den definitiva resultatlistan för varje fas offentliggjorts 

− Händelser utom organisatörens kontroll kan inte bli föremål för protester.  

− Foto, filmer eller liknande är inte tillåtet att använda som underlag för protester eller 

ifrågasättande av domares bedömning (i enlighet med de internationella reglerna).  

13.) Brott mot reglementet 

Vid brott mot internationella reglementet eller Svenska tillägget, utöver de uppgifter 

Ground Jury behandlar, tas beslut enligt följande: 

1. Muntlig varning utdelas av TREC Sverige (TREC sektionen) 

2. Skriftlig varning utdelas av TREC Sverige (TREC sektionen) i samråd med 

SIFs styrelse 

3. Sanktion utdelas av SIFs disciplinnämnd. Exempel på sanktion kan vara att 

en domares status sänks eller att en ryttare blir avstängd från tävlingar en viss 

tidsperiod. 

14.) MA-banan  

MA-banan kan utgöras av en rak bana eller en hästskoformad bana. Om banan är 

hästskoformad har ryttarna rätt att själva välja om de vill rida i höger eller vänster varv i 

galoppen. Skritten blir automatiskt i andra varvet. En hästskoformad bana ska ha start 

och mål parallellt. Start och mål får inte utgöras av en linje på marken, utan endast 

flaggport. Under tävling får inga extra markeringar sättas längs med banans 

sidomarkeringar, t ex flaggor eller koner. Endast en linje på marken är tillåten. 

 

I A- och B-klass ska 5 domare placeras ut längs med banan samt 1 domare vid start och 

1 vid mål. Totalt 7 domare (internationella, nationella eller regionala domare där högt 

utbildade går före lägre). I C-klass helst 7 men minst 5 utbildade (oavsett nivå) domare 

totalt. I Debut- och Lättklass helst 5 men minst 3 utbildade (oavsett nivå) domare totalt.  

 

MA-fasen döms anonymt. Domarna dömer hela banan. Ett fel av samma typ (på/utanför 

sidolinjer, fel gångart) inom samma zon A, B eller C måste markeras av två domare för 

att räknas. Kvaliteten eller takten på galoppen bedöms ej. Korsgalopp är inte tillåtet. 

Skritten måsten vara fyrtaktig. Det måste vara tre tidtagare. 

 

/TREC Sverige 2019 
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15.) Bilagor 

Bilaga 1: Rollfördelning för Debut-, Lätt- och C-klass 

 

Tävlingsorganisatör (TO) 
Utan TO blir det ingen tävling - det är TO som tar initiativet och ansvarar för att alla 

inblandade, inklusive publiken, får en trevlig upplevelse. Däremot ska inte TO göra allt 

jobb själv; ju större tävling desto större arrangörsgrupp behövs! 

 

− TO kan bara vara en (1) person och denne har det yttersta ansvaret för att tävlingen fungerar, 

oavsett hur stor arrangörsgruppen är. Däremot kan, och ska, vissa uppgifter delegeras inom 

arrangörsgruppen! 

− TO är ytterst ansvarig för att det internationella reglementet och det svenska tillägget följs. 

− TO får inte vara sekretariatsansvarig. 

− TO ansvarar för att tävlingsansökan och proposition kommer in till TREC Sverige i rätt tid 

och att rätt antal domare och funktionärer finns tillgängliga för tävlingen. TO ansvarar även 

för att ta in korrekt utbildade banbyggare vid behov samt att göra ett tidsschema för tävlingen. 

− TO (eller delegerad person) ansvarar för att tävlingen marknadsförs samt för att ta emot 

anmälningar och betalning för tävlingen. TO (eller delegerad person) ansvarar för att ryttarna 

får ett ryttarbrev ca 1 vecka före tävlingen. Även funktionärerna bör få information före 

tävlingen. 

− TO ansvarar för att TD får ryttarbrevet samtidigt som ryttarna. 

− TO (eller delegerad person) ansvarar för att domarna får logi samt förmiddagsfika, lunch och 

eftermiddagsfika under hela tävlingen. Om tävlingen går över flera dagar ska TO (eller 

delegerad person) även se till att domarna, sekretariatet och banbyggarna får kvällsmat samt 

frukost nästa dag. 

− TO ansvarar för att kontrollera att banläggare och banbyggare är klara med sina uppgifter i 

god tid samt att allt material finns färdigt innan tävlingen börjar. 

− TO ansvarar för att anslå tidschema, startlistor, PTV-banskiss samt resultatlistor efter att dessa 

har signerats av TD. 

− TO deltar i mån av tid vid ryttar- och funktionärsmöten. Samma personer ska hålla i 

ryttarmötet respektive funktionärsmötet. Dessa möten kan därför inte hållas parallellt. Vid 

båda mötena ska det framgå att det är TO (ingen annan!) som ryttarna vänder sig till vid 

frågor, och att det är TO som lämnar svaren till ryttarna. 

− Under tävlingen ska TO finnas tillgänglig för frågor från ryttarna vid samtliga faser och ska 

därför inte döma. Ryttarna ska alltid veta var TO befinner sig. Det är TO som ska svara 

ryttarna på deras frågor (ingen annan!). TO får ta reda på den information som behövs via 

banläggare, banbyggare, TD med flera och därefter lämna svar till ryttarna.  

− TO ska finnas i närheten av POR-målet för att kunna svara på ryttarnas frågor efter målgång. 

− Muntliga frågor av bedömningskaraktär samt skriftliga protester lämnas till TD. För båda 

klasser gäller att tekniska frågor samt regelfrågor ska ställas inom 60 min från målgång. 

Frågor om resultat ska i Lättklass ställas inom 30 min från att resultaten har offentliggjorts, i 

Debutklass inom 30 min från att de individuella resultaten har delats ut. 

− TO ansvarar för prisutdelningen. 

− TO ansvarar för återrapporteringen till TREC Sverige inom fem dagar från avslutad tävling. 
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Banläggare POR 
Banläggaren ansvarar för att banorna håller den svårighetsgrad som respektive klass 

föreskriver, eftersom detta påverkar ryttarnas upplevelse av tävlingen. Det ska vara 

roligt att tävla i TREC! 

 

− Banläggare i POR måste vara utbildad arrangör för Debut- och Lättklass. 

− Banläggaren ansvarar för att de blanketter i manuella sekretariatet som rör planering av POR 

skickas till TD i god tid före tävlingen. Banläggaren ansvarar även för att TD får tillgång till 

samma karta som ryttarna kommer att få, både utan banskiss och med banskiss, i god tid före 

tävlingen. 

− Banläggaren ansvarar för att POR-banan är byggd efter gällande regelverk.  

− Banläggaren för POR-banan kan vid behov ha maximalt ha 1 assistent. Ingen annan i 

arrangörsgruppen eller någon domare ska ha kännedom om POR-banan.  

− Banläggaren följer med när TD kontrollerar POR-banan i sin helhet från start till mål (till häst, 

till fots eller dyl.). Banläggaren ansvarar även för att de justeringar som TD begär blir 

genomförda. 

− Banläggaren gör ett förslag före tävlingen på placering av domare/funktionärer. TD har rätt att 

ändra placeringarna, även sin egen placering, vid behov. I normala fall sitter TD alltid i 

kartrummet. 

− Banläggaren ansvarar för att hela kartrummet är iordningställt i god tid före tävlingen, med 

samtligt utrustning tillgänglig för kontroll av TO.  

− Det är banläggaren som kör ut domare och funktionärer till POR-kontrollerna samt sätter ut 

flaggorna. OBS: flaggorna får inte sättas ut i förväg eller sättas ut av domare/funktionär! 

− Banläggaren ska finnas tillgänglig för frågor från TO och TD under hela tävlingen. 

 

Banbyggare PTV/MA 
Banbyggare ansvarar för att banorna håller den svårighetsgrad som respektive klass 

föreskriver, eftersom detta påverkar ryttarnas upplevelse av tävlingen. Det ska vara 

roligt att tävla i TREC! 

−  

− Banbyggare för PTV/MA måste vara utbildad arrangör för Debut- och Lättklass. 

− Banbyggaren ansvarar för att de blanketter i manuella sekretariatet som rör planering av PTV 

och MA skickas till TD i god tid före tävlingen. Banbyggaren ansvarar även för att TD får 

tillgång till en korrekt kartskiss över PTV-banan, med korrekta mått angivna, i god tid före 

tävlingen. 

− Vid Debut- och Lättklass kan banbyggaren i samråd med TO avgöra hur mycket information 

om PTV-banan som går ut till ryttargruppen i förväg, beroende på hur stor vana ryttargruppen 

har sedan tidigare. Man kan välja att i ryttarbrevet inte skicka med någon information i förväg, 

att skicka med en lista över vilka hinder som kommer att finnas med, eller att skicka en 

banskiss med alla hinder utmarkerade.  

− Banbyggaren ansvarar för att PTV-banan är byggd efter gällande regelverk och att den visas 

upp i sin helhet för godkännande av TD i god tid innan tävlingen. Banbyggaren ansvarar även 

för att de justeringar som TD begär blir utförda före tävlingens start. 

− Banbyggaren för PTV-fasen ansvarar för att TO får tillgång till korrekt och godkänd banskiss 

som kan anslås och vid behov delas ut till ryttarna. 
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− Banbyggaren för PTV-fasen går banan med både ryttare och domare samtidigt. TD hjälper 

banbyggaren vid behov med instruktioner om hur PTV-uppgifterna bedöms. 

− Banbyggaren ansvarar för att domare och funktionärer har korrekta bedömningsprotokoll och 

övrig utrustning för den uppgift som ska utföras, t.ex. höjdlista för Låga grenar, tidtagarur, 

walkie talkies, anvisningar för PTV-uppgifter, domarprotokoll, pennor, skrivunderlag m.m. 

− Banbyggaren ska finnas tillgänglig för TO under tävlingsdagen för frågor från ryttarna. 

 

Teknisk Delegat (TD) 
TD är högste ansvarig domare för tävlingen. Det innebär att TD har skyldighet att 

kontrollera allt vad som händer runt tävlingen. TD kontrollerar inte för att utöva makt, 

utan kontrollerar utifrån att tävlingen ska vara säker för ryttare, hästar och publik samt 

att den genomföras i enlighet med gällande regelverk. 

 

I god tid före tävlingen: 

− TD ska godkänna förarbetet, dvs. kontrollräkna och godkänna POR- och PTV-banorna, gå 

igenom och godkänna tidsschemat för tävlingen samt blanketterna i manuella sekretariatet. 

− Banläggaren och banbyggaren gör ett förslag före tävlingen på placeringen av 

domare/funktionärer. TD har rätt att ändra planeringen och även sin egen placering vid behov.  

 

I god tid före tävlingens start: 

− TD kontrollerar POR-banan i sin helhet från start till mål (till häst, till fots eller dyl.) 

tillsammans med banläggaren, med en huvudkarta i handen. TD ska inte behöva kontrollera 

att alla saker finns till kartrum, kontroller och vägkontroller – det är banläggaren som ansvarar 

för att alla saker finns på plats. 

− TD går PTV-banan tillsammans med banbyggaren. TD ska inte kontrollera varje PTV-uppgift 

i detalj (respektive domare är skyldig att kontrollera sin uppgift) men kontrollerar översiktligt 

att mått och dyl. stämmer. 

− TD får inte delta i byggandet av PTV-banan, inte heller vid ändringar av PTV-banan efter 

kontroll. Det är endast färdiga PTV-banor som TD ska se. 

− TD kontrollmäter MA-banan. Det får inte finnas någon Start/Mål-linje utan enbart flaggor. 

Det ska finnas bra möjlighet till anridning där ryttaren kan komma från båda hållen, dvs. inte i 

en kurva. Vid hästskoformad MA-bana kan ryttaren välja vilket håll den första ritten ska 

genomföras från, den andra ritten genomförs automatiskt i motsatt varv. Det är ok att flaggor 

används som start/mål-signal men vi rekommenderar starkt att walkie-talkies används. 

 

Under tävlingen: 

− TD, eller av TD utsedd domare, ansvarar för utrustningskontrollen när ryttarna anländer. TD 

ska ha minst 1 funktionär till sin hjälp. 

− TD håller ryttar- och funktionärsmöte tillsammans med banläggare och banbyggare. De kan 

inte dela upp uppgifterna, mötena kan därför inte hållas parallellt. TO deltar i mån av tid. 

− Banbyggaren för PTV-fasen går banan med ryttare och domare samtidigt. TD hjälper 

banbyggaren vid behov med instruktioner om hur PTV-uppgifterna bedöms. 

− Vid POR-start är TD i normalfallet placerad i kartrummet. Om TD behöver lösa viktiga 

problem kan TD utse en annan domare att ansvara för kartrummet. 

− Muntliga frågor av bedömningskaraktär samt skriftliga protester lämnas till TD. För båda 

klasser gäller att tekniska frågor samt regelfrågor ska ställas inom 60 min från målgång.  
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Frågor om resultat ska i Lättklass ställas inom 30 min från att resultaten har offentliggjorts, i 

Debutklass inom 30 min från att de individuella resultaten har delats ut. 

− I normalfallet dömer TD både i MA- och PTV-faserna. 

− Under tävlingens gång kan TD fatta beslut i specifika frågor för just denna tävling. Alla beslut 

ska tas i god TREC-anda och rapporteras i efterrapporten till TREC Sverige. 

− TD är den som kommunicerar med sekretariatet, dvs. det är TD som tar emot 

bedömningsprotokollen från domarna i de tre faserna, kontrollerar dessa och lämnar vidare till 

sekretariatet.  

− TD ska finnas tillgänglig för sekretariatet under hela tävlingen för exempelvis frågor om 

regelverk och bedömningar. 

− TD ska godkänna resultaten i respektive fas samt skriver klockslaget när dessa anslås.  

OBS: för Debutklass anslås inga resultat men TD läser igenom och godkänner varje 

individuellt resultat eftersom ryttarna får dessa tillsammans med sina prisrosetter. 

 

Efter tävlingen: 

− Inom fem dagar efter avslutad tävling ska TD fylla i en rapport och skicka till TREC Sverige. 

I den rapporten ska beslut i specifika frågor under tävlingens gång dokumenteras. 

 

Sekretariatsansvarig 

− TO får inte vara sekretariatsansvarig. 

− Sekretariatsansvarig kommunicerar i första hand med TD. Om det uppstår några frågor kring 

bedömningsprotokollen är det TD som hanterar detta. 

− Sekretariatsansvarig ska jämföra startkort mot domarkort för POR-fasen. Det ska finnas två 

som knappar in; en knappar in från startkorten och den andra knappar in från 

domarprotokollen. Vid frågor kontaktar sekretariatsansvarig TD som reder ut problemet och 

återkommer med svar till sekretariatet. 

 

Domare 
Domare i Debut- och Lättklass är en person som är diplomerad domare minst steg 1. 

Övriga medhjälpare benämns Funktionärer. 

− Domaren ansvarar för att kontrollera att den PTV-uppgift man ska döma är korrekt byggd. 

− Domaren kommunicerar inte direkt med sekretariatet utan lämnar bedömningsprotokoll och 

eventuella frågor till TD. 
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