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Reglemente för mätning av ponnyer för Svenska Ridsportförbundet (SvRF)TR I mom. 164 
 
1. Ponny som tävlar i Sverige skall ha mätintyg utfärdat av SvRF. Mätintyg kan endast utfärdas för ponny för vilken 
uppvisas gällande ID-handling/ EU-pass. Utfärdad ID-handling skall uppvisas i original. Mätintyg kan endast utfärdas 
till ponny som enligt ID-handlingen är chipmärkt, eller ponny som är frysmärkt och registrerad i Svensk Travsport.  

2. Vid mätning för årsintyg samt vid mätning för sista obligatoriska mätning skall samtidigt delta två godkända mätmän 
och en veterinär. Mätmän godkänns av SvRF.  

3. Ponnyns signalement  skall kontrolleras mot uppvisad ID-handling. Föreligger avvikelse från 
signalementsbeskrivningen eller om det finns annat skäl att ifrågasätta ponnyns identitet får mätintyg inte utlämnas.  

4. Ponny kan mätas från och med det år den fyller ett år. Årsintyg för ponny yngre än fyra år gäller endast under det år 
det utfärdats. Efter det skall ponnyn mätas vid 4, 6 och 8 års ålder. Av årsintyget  skall det framgå hur länge det är 
giltigt. Ponny som vid mätning tidigast vid 4 års ålder har en mankhöjd som understiger övre kategorigräns med minst 
5 cm behöver inte mätas om förrän vid sista obligatoriska mätning.  

Från och med 8 års ålder utfärdas det sista obligatoriska mätintyget som gäller för resten av ponnyns liv om det inte 
enligt punkt 9 och 10 i det här reglementet blir ogiltigt efter kontrollmätning.  

Med undantag för kontrollmätning får ponny mätas högst två gånger under samma kalenderår och då endast av 
samma mätmän.  

5. Måttet skall tas på mankens högsta punkt, vilken i tveksamma fall fastställs i samråd med veterinären. Om ponnyn 
är skodd avräknas 1 cm från mätresultatet. Ponnyn skall vara normalskodd. 

6. SvRF kan beordra kontrollmätning för att bedöma om en mätning är korrekt utförd och utser då två mätmän vilka 
kontaktar berörd klinik och ger de mätmän (idag aktiva mätman), som gjort den ifrågasatta mätningen tillfälle att 
närvara. När kontrollmätning görs på SvRF´s begäran svarar SvRF för mätmännens kostnad.  

7. Ägare som vill ifrågasätta mätningen av sin egen ponny kan hos SvRF begära kontrollmätning. Skriftlig begäran 
med angivande av skälen till detta skall skickas till SvRF:s kansli tillsammans med en deposition av 1000 kr. En sådan 
begäran skall  avslås av SvRF om kontrollmätning redan har skett eller om begäran bedöms oskälig. Den som begärt 
kontrollmätningen svarar för mätmännens kostnad. Beviljas inte begäran eller visar det sig att det ifrågasatta 
mätintyget angett fel kategori eller att ponnyn är över ponnymått återbetalas depositionen. Stannar däremot ponnyn 
inom tidigare kategori är depositionen förverkad.  

8. SvRF beslutar fortlöpande om rutinkontroller vid tävlingar. Skulle det där bedömas att ponny överstiger sin 
kategorigräns med 2 cm eller mer kan kontrollmätning beordras och det skall ske vid särskilt tillfälle inom 8 veckor. 
Detta gäller oavsett om ponnyn innehar ett års- eller sista obligatoriska mätintyg.  

9. Visar kontrollmätning avvikelse från gällande mätintyg ersätts det av intyget från kontrollmätningen.   

10. Ponny med mätintyg utfärdat av SvRF som vid kontrollmätning inte godkänns som ponny får inte längre tävla som 
ponny i Sverige. Det tidigare utfärdade mätintyget blir i så fall ogiltigt.  

11. Det får inte finnas någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för mätmannens opartiskhet vid 
mätningen och det ankommer på mätmannen att själv ange sådan och avstå från mätningen. (Förvaltningslagens 
bestämmelser om jäv gäller)  

12. Den som berörs av SvRF´s beslut kan överklaga det hos SvRF:s Disciplinnämnd senast tre veckor efter 
klaganden fått del av beslutet.  

 


