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Checklista för utlandstävlingar.   

1. Vaccinationer, vissa länder kräver att vaccinationen mot hästinfluensa inte får vara äldre än 6 

månader; tänk på att kontrollera detta i god tid före er avresa. 

Se också över regler för grundvaccination till det land som skall resas. 

2. Ta del av ”riktlinjer internationella mästerskap”. Ditt deltagande skall anmälas till kommittén, 

vissa tävlingar kan också behövas tillåtelse till från kommittén.  

3. Besiktning för friskhetsintyg bokar man hos distriktsveterinären i sitt distrikt,  

besiktningen skall (bör) göras i hästen ordinarie hemmiljö och intyget får ej vara äldre än 48 

timmar då man påbörjar sin avresa. 

4. Utanför EU krävs ytterligare dokument, ex Norge där man måste skicka in sina papper innan 

avresa för att få dem stämplade, annars blir man nekad inresa i tullen. Om ni varit i Norge på 

tävling skall ni skicka tillbaka tullpapprena till arrangören så att de kan styrka att hästen lämnat 

landet, annars kan man få problem vid nästa tillfälle. 

5. Se till att ha en färdrutt klar med rastplatser för hästarna,  

tullen kan kräva detta för vidare färd. 

6. Om ni är borta mer än 10 dagar behöver ni ha ett veterinärintyg även för hemresan, 

tävlingsarrangörerna brukar vara behjälpliga med detta, dock måste ni oftast själva ta kontakt och 

be om detta, en liten kostnad för detta är det. 

7. Fodra endast med grovfoder under resan, vattna ofta. Om hästen har en tendens att dricka 

dåligt kan det vara bra att ge lite elektrolyter/salt så att man stimulerar den att dricka mer. 

8. Torv som underlag i transport vid långa resor minskar ammoniak lukten och blir därmed en 

bättre miljö för hästen att färdas i. 

9. Undvik stora transportskydd, dessa blir varma och börjar klia var på hästen kan besväras och 

då skada sig, har den en tendens att trampa omkring så ta hellre boots om möjligt. 

10. Se till att ventilationen är tillräcklig i transporten. 

11. Ta ut hästen ofta och låt den rulla sig och sträcka på sig då mår den bättre vid ankomst.  

12. Rådgör gärna med veterinär innan längre resa och uppdatera er om karenstider för tävling 

om ni skulle behöva ge hästen någon form av medicin eller preparat. 

13. Läs mer om Jordbruksverkets transportregler: 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hastar/transporterahastar.4.20

7049b811dd8a513dc80001385.html 

14. Ta del av information gällande transportsjuka 

https://www.sva.se/djurhalsa/hast/luftvagssjukdomar-hast/transportsjuka-hast   

 

TREVLIG RESA! 
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