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positiva. Många ringer och frågar 
vilken väst de ska välja.

Hur det ska kontrolleras att västarna 
verkligen används är däremot i dags-
läget inte klart. Förmodligen kommer 
någon form av stickprov, kanske när en 
kusk blåser, att göras. 

många catchdrivers använder är de 
jättesmidiga. Men man kan behöva lite 
mer plats under dressen, kanske måste 
man gå upp en klädstorlek. Inom till 
exempel montén där väst är obliga-
toriskt kan man behöva använda lite 
större kläder. 

Sedan är ju allting en vanesak.
– Många tycker att det är jobbigt 

och klumpigt i början, men de som 
kör mycket lopp accepterar det så 
småningom.

Kontrolleras	via	stickprov?
Linda Höijer berättar att reaktionerna 
på den nya regeln övervägande varit 

äkerhetsvästen ska användas 
vid all körning på ban-, stall 
och träningsområde. Vidare 
ska västen, enligt tävlings-

reglementet, vara "av STC godkänd", 
vilket innebär att den ska vara försedd 
med så kallad CE-märkning.

– CE-märkning är en produktmärk-
ning som gäller i hela Europa. Den 
innebär att västen är säkerhetskontrol-
lerad, berättar Linda Höijer på STC. 

Skyddar	revben	och	rygg
Västarna kostar ett par, tre tusen kro-
nor vilket onekligen måste ses som ett 
ganska rimligt pris för att skydda sig 
den dag olyckan är framme. 

– Om du far i backen, kanske ram-
lar ur vagnen i ett lopp, och hästen 
"springer över dig" kanske den inte 
hjälper till hundra. Men västen går ner 
över svanskotan och skyddar i första 
hand revbenen och ryggen mot stötar 
och slag. 

Nya	smidiga	modeller
Kritikerna menar att västen är otymp-
lig. Linda Höijer menar dock att det 
tillhör dåtiden.

– Det har kommit så pass bra västar 
nu. Tittar man till exempel på de som 
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Per Lennartsson poserar i säkerhetsväst. De västar 
som finns på marknaden idag är betydligt smidigare än 
tidigare modeller. Men i vissa fall måste man gå upp 
en klädstorlek för att det ska kännas helt bekvämt 
att ha den under dressen. Foto: Lena Karlsson

Linda Höijer, STC, berättar att reaktionerna 
på det nya kravet om väst mestadels ha varit 
positiva. En väst kostar ett par, tre tusen kro-
nor men kan vara till stor hjälp för att skydda 
framförallt revbenen. Foto: Lars Jakobsson/
Kanal 75

S

Förutom kravet på säkerhetsväst inför 
STC följande förändringar i 2010 års 
tävlingsreglemente:
•  Tränarna är skyldiga att, om hästä-

garen så begär, lämna ut hästens 
behandlingsjournal. Det här gäller 

Fler	ändringar	i	reglementet
även tidigare tränare, till exempel 
efter hästförsäljning (45§).

•  Måldomarna har efterlyst reglemen-
testext avseende de körsvenner som 
i samband med drivning rycker/
saxar med tömmarna. STC har 

därför gjort ett tillägg i texten (65§): 
Vid drivning på annat sätt än med 
körspö får körsvennen inte sparka 
mot hästen, driva med bakvänt spö, 
boxa, driva eller rycka hårt med 
tömmarna".

Snart måste kuskarna bära säkerhetsväst. Från och 
med nästa år gäller regeln för nya körlicens-
innehavare. Med start 2012 omfattas 
samtliga körsvenner. 
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