LICENSER:
Vilket krävs det någon form av licens, träning/kör, för att köra en registrerad
travhäst.Svar från Göran Wahlman ,ST.
1 Långsamkörning ute på en camp eller ute hos en B-tränares
träningsanläggning ???
Krävs ej.
2 Långsamkörning inom travbaneområde på tävlingsbana och
stallbacken ???
Krävs ej.
3 Snabbjobb på travbanan ???
Krävs ej.
4 Provstarter ???
Krävs ej.
5 Provlopp ???
Banorna själva bestämmer vilka som får vara med i provlopp. Normalt är
tränar- eller körlicens + de som går körlicensutbildning.
6 Värma häst på banan innan lopp ???
Krävs ej.
Är ju ofta så att inom B-tränarekategorin att man delar på en häst och man
tränar hästen
tillsammans men endast en kan söka B-licens på hästen och få ett
försäkringsskydd som
detta innebär. Försäkringarna gäller oavsett vem som kör eller rider. Det
är ”bara” personolycksfallsförsäkringen som är kopplad till
licensinnehavaren.
Medhjälpare utan licens bör därför ha en egen olycksfallsförsäkring.
Måste alla registrerade hästar hos ST i tävlingsbar ålder finnas på en licens
även om hästen numera bara är gårdshäst/ridhäst ??? Nej, det räcker att de
finns under en licensinnehavares vård för att försäkringen ska gälla.
Har ju inträffat några tillbud/skador med hästar som inte funnits på någon
licens.
FÖRSÄKRINGAR
När övergår försäkringsansvaret från B-tränarnas försäkring till ST:s
försäkring ??? ST:s försäkringar gäller i samband med tävling,

se § 16 sista stycket i Tävlingsreglementet. B-tränarförsäkring gäller all
annan tid.
Om jag förstod dig rätt så gäller ST försäkringen vi provlopp men ej
provstarter.
Om jag inte har/hade helt fel så har ST någon form av försäkring på alla
inregistrerade
hästar även de som på fallit för åldersstrecket är det så fortfarande ???
Alla skador orsakade av travhästar, oavsett ålder,
som finns i en A- eller B-licensinnehavares vård omfattas.
Om en B-tränare lejer en lärling med gällande licens att köra snabbjobb
eller lopp åt
honom finns några krav på ansvar hos B-tränare eller har lärlingen egen
försäkring ???
Lärlingar har egna försäkringar.
Har alla som är anställd hos A-tränare även om de inte har körlicens någon
form av
annan licens med tillhörande försäkring ??? Alla anställda (som är
inrapporterade i ST:s datasystem) hos A-tränare omfattas.
Sammanfattningsvis, alla skador travhästar (som finns på träningslista
eller i A- eller B-tränares vård) orsakar omfattas av försäkringarna.
Enda undantaget är medhjälpare utan licens, som måste ha egna
personolycksfallsförsäkringar.
Dessa frågor kom upp på vår Verksamhetskonferens och jag hoppas att du
kan svara på
det mesta så jag kan maila ut det till våra lokalföreningar.
Tack på förhand !!!
Hadé mvh Leif Karlsson sekreterare BTR

