Sikkerhetskontroll av startende ekvipasjer
Dato:
Hest:
Deltaker:

Hesten:
Hovstell
Helsestatus
Håndterbarhet (sett ring)

□ Godkjent
□ Godkjent
A

B

C

□ Ikke godkjent
□ Ikke godkjent
D

E

F

G

H

I

Utstyr:
Hodelag/sal/bitt
Vogn

□ Godkjent
□ Godkjent

□ Ikke godkjent
□ Ikke godkjent

Rytter/kusk:
Bekledning
Sikkerhetsutstyr

□ Godkjent
□ Godkjent

□ Ikke godkjent
□ Ikke godkjent
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Forklaring til sikkerhetskontroll
Hesten skal være ren og skodd eller med velpleide høver. Alt utstyr skal være i god stand og korrekt tilpasset. Hesten skal ha hodelag
og sal/sele av valgfri type, unntak er unge hester i leieklasse som kan leies i grime. Alle typer bitt er tillatt, men stangbitt skal ha
hakekjede og nesereim. I lett klasse kan det kjøres med to- eller firehjuls vogn. Noen arrangementer kan kreve firehjulsvogn i
vanskelig klasse av hensyn til bedømming av tekniske øvelser.
Rytteren/kusken skal ha på seg rent og hensiktsmessig tøy, samt sko med hel. Alle skal ri med hjelm, og i rideklassene er
sikkerhetsvest påbudt for de under 18 år. Kusker under 18 år må kjøre med hjelm, men alle kusker oppfordres til å bruke hjelm.
Kusker i Feilfri runde må ha hjelpekusk og kjøre med dobbelt sett tømmer. Medhjelper i kjøring skal være over 18 år.
Ansvarlig for sikkerhetskontroll skal gå over hesten og se etter synlige skader. Hesten skal ikke gis adgang til å stille til start dersom
den har skader som er/kan være av dyrevelferdsmessig betydning. Under sikkerhetskontrollen skal leier/rytter/kusk eller medhjelper
løfte et frambein for å vise at hestens ben kan løftes. Dommeren skal foreta en visuell inspeksjon av alle fire ben. Hestens
håndterbarhet i sikkerhetskontrollen skal også vurderes av sikkerhetsansvarlig etter gjennomgått kontroll.
Håndterbarhet skal vurderes etter følgende skala:

Forklaring
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Svært enkel å undersøke, ikke truende atferd mot kontrollør
Mellom A og C
Enkel å undersøke, men noe urolig
Mellom C og E
Lar seg undersøke, men trenger noe tid og kan vise mindre advarsler; lett prusting, tramping eller bukking
Mellom E og G
Lar seg til dels undersøke, men trenger lengre tid, viser tydelige advarsler (f.eks. tramper, pruster, legger
ørene bakover) og kan gjøre små utfall mot objekt; forsøk på slag, spark, bitt
Mellom G og I
Lar seg ikke undersøke, og utøver aktivt angrep mot kontrollør; steiler, slår, sparker eller biter
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