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UTRUSTNINGSBESTAMMELSER
I TRAVLOPP I SVERIGE
Galler fran 2012-01-01
Nordisk Reglementskommitte och Nordisk Djurskyddskommitte, som bestar av representanter fran centralorganisationerna i Norge, Sverige, Danmark och Finland, bar i samrad utarbetat en gemensam lista over utrustning som ar tillaten i travlopp i de fyra landerna.
I text med kursiv stil anges nagra undantag som galler enbart i Sverige. Annan ny utrustning
skall behandlas av Djurskyddskommitten i Sverige och Norden innan den far anvandas.
Fordndringar fran foregdende lista markeras med understrykningar.
Inga dispenser beviljas
Veterinaravdelningen pa Svensk Travsport 08-627 20 00

REGLER SAKERHETSVAST:

Fr. o. m den 1 januari 2012 blir det obligatoriskt att anvanda sakerhetsvast vid all korning
och ridning pa vara travbanor. Sakerhetsva'sten ska, efter att fragan nu behandlats i UET,
vara enligt foljande: CE-markt sakerhetsvast typgodkand for travsport eller sakerhetsvast typgodkand enligt CE 1621-2 med brostskydd eller sakerhetsvast enligt EN-13158 ska alltid
anvandas vid all korning eller ridning pa landets travbanor.
Samma regler kommer att galla i Frankrike fr. o. m
1 januari 2012 samt inom ovriga UET sannolikt under 2012 eller senast 1 januari 2013.
- Galler detta pa hela travbaneomradet?
Nej, endast pa sjalva travbanan.
- Finns det nagra undantag?
Nej, alia som kor/rider pa travbanan ska bara sakerhetsvast.
- Hur kommer kontrollen an ske?
Genom stickprovskontroller.
- Om nagon inte bar sakerbetsvast vid kontroll?
Da ar det bara att aka av banan och satta pa sig en vast. Dessutom, lika som om nagon
kor/rider utan hjalm, blir det sjalvklart bestraffning.

BETT
Det skall under all korning/ridning inom banans omrade koras/ridas med bett. Bettet skall vara anpassat till munnens storlek, och inte vara under 9 mm i diameter vid beroringspunkten i hastens
munveck. Diametern pa alia bett skall vara likformiga och lika stora pa bada sidor. Inget bett skall
besta av mer en tre mundelar eller vara sammankopplat (max. tva ledavdelningar). Mundelarna skall
vara sla'ta och ha oval eller rund form. Inget bett skall ha effektforsta'rkning over 80 mm i bettets langdriktning. Inga typer av snarbett ar tillatna.
Vid delat bett skall delarna vara symmetriska. Bett med rorlig havstang ar tillaten. Alia kla'dda bett
utan stalka'rna skall vara utrustad med sakerhetskedja.
Nedan visas exempel pa bett som uppfyller grundkraven.
Andra bett an nedan angivna a'r godkanda om grundkraven enligt ovan uppfylls.

VANLIGT TRAVBETT
Ett vanlig travbett, helt eller tvadelat, kan vara klatt med la'der,
gummi eller plast, men skall alltid ha stalkarna, eller sakerhetskedja.
Exempel pa en vanligt rakt iravbett

ENT6MSBETT
Kan var helt eller tvadelat. Rorlig havstang a'r tillaten. Kan vara klatt med
lader, gummi eller plast, men skall ha stalkarna, eller sakerhetskedja.
Exempel pa ell enioinsbeti klatt med lader

CRESCENDOBETT
Ett crescendobett, skall vara gjort av stal, och ha mundelar
som inte a'r under 7 mm i diameter vid beroringspunkterna
i hastens munveck.

Exempel pa en crtscendobetl
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TRANSBETT
Ett transbett, helt eller tvadelat, kan vara klatt med la'der,
gummi eller plast, men skall da ha stalkarna, eller sakerhetskedja.

Exempel pa ell transbeti klatt med gummi
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TREDELAT BETT (DR. BRISTOL BETT)
Ett tredelat trinsebett kan vara klatt med lader, gummi eller
plast, men skall da ha stalkarna, eller sakerhetskedja.

Exempel pa ell iredelat bell med tva ledavdelningar

PERSSON-BETT / JARVS^FAKS-BETT / XT-BETT
Ett Persson-bett/Jarvsofaks-bett/XT-bett kan vara klatt med lader,
gummi eller plast, men skall ha stalkarna, eller sakerhetskedja.
De tva mundelarna skall vara lika langa och lika breda.

Exempel pa en XTbeu klatt med gummi

XYLOFONIAGRIMMA
Xylofoniagrimma ar tillaten under forutsa'ttning att sakerhetskedja/rem
finns mellan torn och bettring.

AUSTRALISKT ENT6MSBETT
Ett australiskt entomsbett skall ha avrundade kanter.

KINDKEDJOR
Skall alltid vara utrustade med kindkedjetunnel eller
motsvarande.

Exempel pa kindkeJjetwmel
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CHECK OCH CHECKBETT
GOMTRYCKARE
En gomtryckare skall ha avrundade kanter och inte utgora fara
for tryckskador i hastens laner/gom. Eventuell tunga skall vara
hel och slat samt maximalt 35 mm lang.

uXl.Hlt>eipa gomtryck

STEGCHECK
En stegcheck skall ha avrundade kanter som inte
utgor nagon fara for tryckskador i hastens mun/gom.

Exempel pa stegcheck

CHECKBETT
Ett checkbett skall vara helt, och kan vara klatt med lader, gummi eller
plast, men skall alltid ha stalkarna. Det kan vara rakt eller svagt bojt.
Det skall inte vara av en sadan utformning att det kan fororsaka
tryckskador i hastens laner/gom.

Kxenipel pa en svagt bfijt checkbett

FAST CHECK
En fast check skall vara gjort av lader eller annat icke-elastisk material.
Den skall inte vara sa kort att den medfor obehag for hasten nar den ar anspand.

AUTOMATCHECK

En automatcheck skall besta av lader eller annat icke-elastiskt material.
Den skall ha pamonterad en stoppmekanism vid normal uppcheckningspunkt for hasten, och inte vara sa kort att den medfor obehag for
hasten nar den ar uppcheckad.

RAYMONDCHECK

Exempel pa

Tillaten och finns i flera olika modeller. Far dock ej stora malfotot
OBS! Eventuell kindkedja skall vara utrustad med kindkedjetunnel
eller motsvarande

NACKCHECK
Tillaten och finns i flera olika modeller

Exempel pa raymondcheck
Exempel pa nackcheck

TUNGBAND / KINDSTROPP M.M.
TUNGBAND
Ett tungband skall ha en bredd pa minimum 10 mm och skall vara av icke elastiskt material samt vara av lader, nylon eller plast.
Exempel pd tungband av lader

KINDSTROPP / SPRINGREM / SPARRGRIMMA/MARTINGAL
Skall besta av lader eller annat icke-elastiskt material.
Springrem kan vara forsedd med elastisk gummiring.
Obs! springremmen far endast fastas i sparrgrimma.
Exempelpd springrem (med gummiring) och kindstropp av lader
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SKYGGLAPPAR, ORONKAPPA, JORDBLANDARE, MASK ETC.
SKYGGLAPPAR
Skygglappar, fast eller sk "Norsk check", murphyblandare och
liknande far anvandas, men skall monteras sa att hasten har syn
pa bada ogonen efter uppchecking. Det ar inte tillatet att stanga
synen pa ett oga pa hast som har syn pa bada ogonen. Det ar inte
tillatet med reflekterende material pa insidan av skygglappar/
murphyblandare och liknande.

Exempelpd
lialva och kvarts
skygglappar, mini

6RONSKYDD
Bomull i oronen, oronproppar eller oronkappa enskilt eller i kombination
far anvandas i travlopp for att begransa hastens horsel, men det ar inte
tillatet att stanga helt for hastens horsel. Det far anvandas fasta
oronproppar eller urryckare, likasa fast oronkappa eller dragoronkappa.
Gummpiproppar eller liknande ar tillatna i oronkappa

Exempelpd oronproppar och i<ri<nkappa medproppar

JORDBLANDARE/ BORSTBLANDARE OCH LIKNANDE
Far anvandas, men far inte vara sa stora att de stanger synen till hasten
efter att denne ar uppcheckad.
MASK / PULLNAT / HUVUDKAPPA
Far anvandas, dock inte sa att de stanger synen till hasten
efter att den ar uppcheckad. Pullnat och stanknat skall vara
gjort av mjukt material, och skall inte sticka ut framfor hastens
nos/mule. Det kan kravas dokumentation vid malfoto for att
inte utrustningen sticker fram/forlanger hastens mule och stor
malfotot. Mekaniska anordningar for utvidgande av luftvagarna
pa hasten ar inte tillatet.

Exempelpd mask
vankniit

SVANSGAFFEL
Ar tillaten.
BUNDEN SVANS
Svans far endast bindas med en tunn laderrem eller liknande (ej rep, tejp eller metalltrad/kedja). Laderremmen/bandet far endast fastas i svanstaglet (svansroten skall vara fri) och i sulkyns bakre delar,
ej langre fram an fotstoden pa ramen/skalmen.
SUSPENSOAR
Suspensoar ar tillaten, men skall inte vara monterad eller utformad
sa att den skapar obehag for djuret.
Exempel pa suspensoar

SKITLAPP OCH LIKNANDE
Ar tillatna, men skall inte vara monterade eller utformade sa att
det skapar obehag for djuret.
HALSBYGEL / PULLBURK
Kx.nipelpa
Halsbygel ar tillaten, men den skall vara vadderad med lader eller annat skiiiapp av
fast material, eller ha avrundade former som ej irriterar. Pullburk ar tillaten. De skall inte vara monterade sa att de ar till obehag for hasten.
De skall vara monterade pa hasten vid defilering.
Exempel pa
lialsbvgel

SKYDD / BOOTS / BANDAGE / VIKTER
/:.\VIH/V/ />ii
bakbensskydd
och bandage

SKYDD
Skydd och bandage ar tillatna pa hastens ben, men skall inte vara
utrustade med piggar, magnetiska anordningar eller liknande, och
inte anbringade sa stramt runt hastens ben att det medtor obehag.

K6RTACKE
Ar tillatet.
Exempel pa
hi'ats iiifJ
kardborrband

SELDOM
SELDOM
Hastens seldon skall vara rengjorda och i gott skick. Det ar inte tillatet att anvanda
hobbles pa travhastar, varken under tavling eller i mining. Hastens travsele skall
alltid vara utrustad med sakerhetsrem. I Norge skall hasten alltid utrustas med
slagrem om den tidigare har slagit i lop. Endast rekomendation i Sverige.
Slagremmen skall vara av lader eller annat icke-elastiskt material. Quick Hitchkoppling skall alltid vara utrustad med sakerhetsrem. Tavlande hast skall alltid vara
utrustad med brostrem eller forbygel samt ryggstycke.

T6MMAR
Det ar ej tillatet med infa'stning av torn i bettringen med karbinhakar eller lik- Sele med Quick
nande. Tommens faste i bettet skall vara en forlangning av tommen i en s.k.
Hitchkopling
J-loop. Den kan vara forstarkt med extra lader/syntetmaterial eller metall insytt,
alternativt synligt. Synligt och rostfritt ar att foredra da inspektion ar lattare att utfora.

HUVUDLAG / HUVUDSTANG M M
HUVUDLAG
Hastens huvudlag skall vara av lader eller annat icke-elastiskt material. Det skall vara behagligt for
hasten samtidig som korsven/ryttare har full kontroll. Piggar, elektrisk, radioteknisk, elektronisk eller
magnetisk utrustning far inte monteres pa hastens huvudlag eller tommar.

PULSKLOCKA
Sladdlos pulsklocka ar tillaten i Sverige, aven med hastighetssensor

HUVUDSTANG
Huvudstang skall ha teleskopverkan, och skall inte vara pamonterad under defilering.
Det tillats inte dubbelsidig anvadning av huvudstang. Lopande huvudstang ar tillaten i
Sverige, liksom Elastisk huvudstang (Elastic Head Pole). Det ar inte tillatet med piggar, borstar eller andra inrattningar monterat pa huvudstangen.

Exempel pa Huvudstang

Exempelpd elastisk HuvuJstdng

MONTEUTRUSTNING
BETT
Utover de bett som ar godkanda for sulkytrav ar aven dessa tva bett godkanda i Monte:

PESSOABETT
Ett pessoabett far inte ha mer an maximalt 80 mm effektforstarkning
i bettets la'ngdriktning.

Exempelpapessoaben

PELHAMBETT
En oledad pelhamstang med minimum 13 mm i diameter kan anvandas
nar inte checkbett anvands. Ledat pelhambett kan anvandas med checkbett.
Kindkedja med kindkedjetunnel ar obligatoriskt. Ett pelhambett far inte
Exempel pa
ha mer an maximalt 80 mm effektforstarkning i bettets la'ngdriktning.

BUNDEN SVANS
Bunden svans mot sadel eller sadelgjord ar ej tillatet.

SADEL
Rid- monte- eller galoppsadel skall anvandas. Sadeln skall aven ha ryggstycke
och brosta eller annan sakring. Ryggstycke och brosta ar obligatoriskt.
Stigbyglar skall anvandas (ej s.k. sakerhetsbyglar med gummiband).
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Fr.o.m. 1/7-2011 ar extragjord/overgjord obligatoriskt om sadelgjorden endast
har ett spanne pa vardera sida.

Exeinpel pa sadel med
fram-och bakvalv

TYGLAR
Enkla eller dubbla tyglar fastsatta i bettet samt stegtyglar far anvandas.
Det ar ej tillatet med infa'stning av tygel i bettringen med karbinhakar eller
liknande. Vid anva'ndning av dubbla tyglar far den ena tygeln fa'stas i sparrgrimman.
Exempel pa moniesadel
med fram- och bakvalv

CHECKREM
Checkrem ar obligatoriskt vid autostart.

OVRIG UTRUSTNING
Se foregaende sidor for sulkytrav.

SULKYBESTAMMELSER
(GALLER VID TAVLING I SVERIGE, I ENLIGHET MED 48 § TAVLINGSREGLEMENTET)
GRUNDKRAV SOM ALLTID SKA VARA UPPFYLLDA:
- Maxbredd 165 cm
-Tva skalmar
-Tva hjul, helgjutna eller utrustade med hjulskydd
- Hjulskydd ska vara ofa'rgade eller enfargade i svart eller gratt
- Avstand mellan gaffel och hjul max 60 mm
- Sulkys utan yttre gaffel ska vara utrustade med bygel ovanfor hjulet, max avstand 60 mm
Sulkys som ar tillverkade och/eller till forsaljning i Norden ska vara testade och godkanda av Suomen Hippos testanlaggning iYpaja, Finland.
GODKANDA SULKYS I NORDEN:
http://www.hippos.fi/hippos/raviurheilu/kilpailuosaston_tiedotteetA^arusteet/godkanda_siilkier_091208.pdf

6VRIGA GODKANDA SULKYS:
http://horsemen.ustrotting.com/pdf/ApprovedSulkies.pdf

Tillfalliga gasthastar i utlandsk traning far anvanda andra sulkys om dessa ar godkanda i tranarens hemland samt uppfyller grundkraven.

Hjul

Enlagesvagn (Traditionell sulky)
A = Lodratt matt mellan hjulets hogsta
punkt och gaffelns overdel insida far vara
max 60 mm.
B = Vagratt matt mellan hjul och gaffelns
insida far vara max 60 mm.

FUNKTIONSKRAV!

Hast skall inte kunna fastna med hov i halighet i
gaffeln. En rundstav med diametern 65 mm skall inte
kunna passera in i halighet i gaffeln. Vassa eller pa
annat salt skadliga detaljer far inte finnas pa sulkyn.

Flerlagesvagn (Justerbar i flera lagen)
C = Maximalt 60 mm bredd.
D = Om C ar maximalt 60 mm finns ingen ovre
lodratt grans for D.

De nya kraven gaUerfrom 2012-01-01.

Sulkys som ej uppfyller ovan namnda krav far ej anvandas i tavling i Sverige.

