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Ekipage 

Ridklasserna är öppna för alla deltagande hästar 4 år och äldre som deltager i riksutställningen och 

som ej är triangelmärkta. 

Genomförande 

Ändamål och allmän beskrivning 

Målet med momentet är att synliggöra både ryttaren och hästens förmåga att lugnt, med stil, 

harmoni och precision utföra de typer av hinder som representerar svårigheter som kan påträffas i 

vardagen eller som kan visa lydnad och ett bra samspel samt förtroende mellan häst och ryttare. 

Bana för teknikmoment 

Teknik sker enskilt på bana med minsta mått 20×40 meter. Hela banan får utnyttjas före startsignal. 

Hinder får inte provas. Ryttare får inspektera banan till fots, innan tävlingsmomentets början, minst 

15 minuter under en speciellt utlyst tid när banan kommer att vara ”öppen”. Information om 

öppettiderna finns anslagna tillsammans med startordningen. Ryttare måste lämna banan efter 

stängning. Banan får inte ändras i någon del efter visning. Om det ändå är nödvändigt ur regel eller 

säkerhetssynpunkt ska ryttarna få tillfälle gå banan igen. 

Märkning av banan 

✦ Banskiss måste sättas upp minst en timme innan starten av momentet. 

✦ Hindren är numrerade. 

✦ Start och mållinje markeras med rött till höger och vitt till vänster. 

✦ Entrémarkering och avslutsmarkering på teknikhinder kan användas med rött till höger och vitt till 

vänster. 

✦ Gångartsväxling ska anges på banskiss och kan markeras på tävlingsbanan med rött till höger och 

vitt till vänster eller med skylt. Markering för gångartsväxling kan vara samma som hindermarkering. 

Vissa hinder rids alltid i skritt oavsett markering alternativt får ridas i skritt utan att belastas med 

underkänt betyg (se bilaga Teknik/speed-hinder). 

Nivå: Lätt C, rids i trav. 

Hinder och transportsträckor ska ridas i nedsittning. Undantag; lydnadshinder då lätt sits alltid får 

användas. 

Hinder 

Uttrycket hinder motsvarar en svårighet som ska lösas av ryttaren. Beskrivning av hindren som 

används i teknik – och speedmomenten och även sättet att utföra dessa beskrivs i bilaga. Endast 

hinder som finns beskrivna i denna bilaga får användas. Ett hinder får endast förekomma en gång 
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per bana med undantag för sidvärts över bom. I det fall samma hinder används två gånger ska 

repetitionen ske i annan riktning. 

Ansvar för att banan är korrekt i ordning är arrangörens. Om till exempel en mugg hänger fel ska 

ryttaren ändå använda rätt hand och markera manövern som om den utfördes. Om det inte går ska 

ryttaren få möjlighet rida om. Ridning med lans på annat hinder än ringen får inte förekomma i lätt 

klass. 

För att ett hinder ska betraktas som korrekt utfört måste ryttaren: 

✦ Genomföra hindret i rätt riktning och gångart enligt banskiss. 

✦ Utföra den tekniska manövern som krävs på avsett hinder. 

✦ Lämna hinder i rätt riktning enligt banskiss. 

Rittens början och avslut 

Ritten påbörjas efter startsignal och då ekipaget passerar startlinjen i rätt riktning. Ritten avslutas då 

ekipaget passerar mållinjen i rätt riktning. Före start och efter målgången får ingenting påverka 

betygssättningen.  

Traditionell hälsning på domarna bör ske. 

Ryttare måste starta inom 45 sekunder efter startsignal, annars bestraffas detta med två poängs 

avdrag från varje domare. Passerande av startlinjen åt fel håll belastas inte med poängavdrag. 

Utrustning 

Sadel och träns ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Dressyrsadel eller allroundsadel 

rekommenderas. Annan sadel får användas, men ryttaren ska då vara medveten om att detta kan 

påverka sits och intryck på ett negativt sätt vid bedömningen. 

Förgjord, sadelgjordstunnel, säkerhetshandtag, förbygel, brösta och svansrem är tillåtna. Bett får 

inte orsaka hästen skada. 

Betsling skall vara träns. Bettlöst huvudlag får användas i alla klasser, dock ej till hingst. Nosgrimma 

av valfri modell är tillåten, men får ej spännas så hårt att den kan orsaka hästen obehag. Hjälptyglar 

är ej tillåtna, ej heller under framridning. Benlindor och strykkappor är tillåtna vid framridning men 

ej under tävlingsritt. 

Ryttaren ska ha ridbyxor, ridkavaj och ridstövlar eller jodhpursskor och shortchaps utan fransar. 

Säkerhetsväst får bäras under eller utanpå kavajen. Ryttare under 16 år ska bära säkerhetsväst och 

hjälm vid all ridning på tävlingsområdet. Handskar bör bäras. I lätt klass ska godkänd ridhjälm med 

hakband bäras (även i MSV för ryttare t.o.m.16 års ålder). Sporrar är tillåtet men frivilligt. Spö, max 

110 cm långt är tillåtet vid framridning men ej under tävlingsritt. 
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Bedömningsgrunder 

Bedömning av utförda tekniska svårigheter sker i tiogradig skala för varje utförd del av momentet 

samt med helhetsbetyg avseende övergångar, gångarter (renhet och regelbundenhet), takt, balans, 

självbärighet, energi, ryttarens sits och hjälpgivning, effekten av detsamma samt och ryttarens 

vägval mellan och fram till hindren. I bedömningen lägger domarna stor vikt vid hästens 

utbildningsstatus i relation till programmens svårighetsgrad, att hästen arbetas på ett för hästen 

riktigt sätt, vid harmonin mellan ryttare och häst samt korrektheten av hindrens utförande. 

Poängavdrag och åtgärd vid fel under teknikmoment 

1. Bedömningen blir 0 på aktuellt hinder oavsett klass: 

✦ Vid försök att beträda, påbörja eller avseende vägen genom hindret inte fullfölja enskilt hinder 

under mer än 30 sekunder. Därefter ger domarens signal att fortsätta till nästa hinder. 

✦ Vid ofullständigt genomförande av uppgift i hinder enligt hinderbeskrivning. 

✦ Om hinder ska ridas med lans och den tappas får ekipage avbryta för att funktionär ska räcka 

lansen till ryttaren innan fortsatt ritt. Väntasignal ges inte. 

✦ Byte av hand på olika eller i samma hinder avblåsning och 0 poäng på aktuellt hinder.  

2. Nedslagning eller vältning av hinder eller hinderdel eller felaktig gångart i hinder medför lägre 

bedömning på respektive hinder.  

3. Domaren ger signal vid felaktig gångart mellan hinder. Detta medför lägre bedömning på närmast 

följande hinder samt påverkar betyget under allmänt intryck i teknikmoment. 

4. Uteslutning inträder automatiskt vid: 

✦ Fel väg enligt hinderbeskrivning. 

✦ Fel ordningsföljd på hinder eller hinder som inte ingår. 

✦ Nedslagning av hinderdel eller markering för hinder som inte redan utförts. 

✦ Då ryttare medvetet lämnar banan i annan än i skritt och uppsutten. 

✦ Då ekipage med alla fyra (4) benen är utanför banan under pågående ritt. 

5. Avfallning eller omkullridning medför uteslutning. Hästen ska ledas ut från tävlingsbanan. 

Omedelbart efter varje ritt ska domarordföranden, med sina domarkollegor, kontrollera att 

eventuella poängavdrag noterats. 

6. Om ryttaren rider in på banan med spö ska domaren uppmärksamma ryttaren på detta. Ryttaren 

ska omgående lämna ifrån sig spöet och får ett avdrag på två poäng. 
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Placering och prisutdelning 

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen, oavsett om godkänd poäng uppnåtts av 

placerade ekipage eller ej. 

Antal startande: 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15  osv. 

Antal placeringar: 1 2 3 4 5 

Klassen ingår ej i någon Trophy. 

 

 


