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ALLMÄNT 

300. Allmänt om hinderhoppning 

I hoppning prövas hästens och idrottarens samarbete i varierande förhållanden över en bana. Avsikten är 
att mäta hästens kapacitet och lydnad. 

Avsikten med reglementet är inte att standardisera hoppningen eftersom omväxlande banor och tävlingar 
ökar såväl ryttarnas som åskådarnas intresse. Därför har specialklasser tagits med i reglementet (momenten 
354…373). 

Även andra tävlingar eller klasser kan arrangeras förutsatt att deras regler är i överensstämmelse med detta 
reglemente och Tävlingsreglementets (TR) allmänna bestämmelser. Bestämmelser för klasser som avviker 
från TR bör tydligt framgå ur tävlingspropositionen. 

Tävlingsklasserna skall vara lika för alla deltagare. Därför har det varit nödvändigt att skriva entydiga 
bestämmelser som ovillkorligen bör iakttas, förutom i det fall att FRF tillåtit undantag på grund av de lokala 
förhållandena. 

Dessa regler bör följas på alla tävlingsnivåer. På klubbtävlingar är det möjligt för överdomaren att tillämpa 
tävlingsreglerna. I detta fall måste ändringarna nämnas i tävlingsinbjudan. Tävlingens säkerhets- eller 
betalningsanvisningar får inte ändras. 

1. HINDER 

301. Hinder, allmänt 

Hindren skall konstrueras så att de är inbjudande, om-växlande och passar in i omgivningen. Såväl hindren 
som deras delar skall kunna falla (stjälpa) men de får inte vara så lätta att de faller vid minsta beröring eller 
så tunga att de kan förorsaka omkullridning. Den kraft som krävs för att fälla hindrets översta del skall vara 
i stort sett densamma för alla hinder i klassen. 

Hindren får inte vara motbjudande eller överraskande för ekipagen. 

Hindren skall begränsas såväl i sid- som längdled med markörer (vit till vänster, röd till höger). Markörerna 
kan antingen fästas på hindret eller vara fristående.  

Markörerna på landningssidan vid vattengrav bör fästas vid flexibla käppar, som inte brister och inte 
splittras; markörerna får inte ha vassa hörn eller vassa kanter. 

Hindren förses med infångare och markeras med nummer och bokstäver (till höger om hindret). 

Rekommenderad bomlängd är 3,0-3,5 m, diameter högst 10 cm och vikt 10..13 kg, Vid inomhustävlingar 
kan kortare bommar användas. Rekommenderat bomhållardjup är 2,5 cm och diametern från vilken djupet 
mäts är 14,5 cm. Från och med 1.1.2023 bomhållardjup max 20mm, bomhållardjup på bak- eller mellanbom 
i längdhinder max 18mm. Plankor och portar skall ha egna flata hållare. Planka får inte användas som bakre 
del av längdhinder. 

Bommar av annat material än trä måste särskilt godkännas av FRF. 

Den översta hållaren skall vara fäst så att den inte kan glida eller vrida sig. 

302. Hinder 

Hindrets höjd är det lodrätta avståndet mellan marken och den högsta punkten på den del som skall 
övervinnas, mätt vid mittpunkten. På sluttande underlag mäts höjden vid den normala avsprångspunkten 
för en genomsnittshäst. 

Hindrets längd är det vågräta avståndet mellan mittpunkterna på de fallande delarna, från ytterkant till 
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ytterkant. 

Hindrets bredd är måttet på de fallande delarna mätt vinkelrätt mot anridningsriktningen. 

Ett hinder kallas rättuppstående hinder om alla dess delar är placerade vertikalt ovanför varandra och det 
inte finns någon avsprångshäck, avsprångsbom, jordvall, grav eller liknande framför. 

Ett hinder kallas längdhinder om det består av delar placerade efter varandra i språngets riktning och 
hindrets höjd i allmänhet inte överstiger dess längd. För bakbommen på längdhinder (oxer/trippelbarr) och 
mellersta bom eller bommar i en trippelbarr måste av FRF godkända säkerhetshållare användas. 
Säkerhetshållare måste även användas på längdhinder på framridningsområdet. 

Vattengrav är en vattenfylld grav utan hinderelement varken på fram-, bak- eller ovansida. Framför 
vattengraven får dock ett max. 50 cm högt avsprångselement (häck, liten mur el. dyl.) placeras. Denna del 
ingår inte i hindret och att fälla, välta eller annars rubba elementet medför inte felpoäng. 

Vattengravens minimilängd är 2,5 m. Graven skall grävas ner i marken, om dess längd överskrider 3,2 m. 

Vattengraven markeras både på fram och baksidan med en vit ribba eller ett gummi/plast band av minst 5 
cm bredd.  Om ett avsprångselement används markeras endast landningssidan. Ribban eller bandet skall 
placeras i vattenbrynet, men inte i vattnet. Vid FM- och GP-tävlingar används utbytbart band (plasticine) i 
vilket tramp lämnar avtryck. Också band eller ribba av annan färg kan användas för att det skall urskiljas 
bättre från underlaget än vit färg. 

För barnryttare får vattengravens maximala längd vara högst 2,5 m i dom öppna klasserna. I ponnyklasserna 
är motsvarande längder för ponnyer i I kategorin högst 3,3 m och ponnyer i II kategorin högst 2,5 m. Ifall 
ponnyklasserna är öppna för båda två kategorierna, får vattengraven vara högst 2,5 m. Vattengraven 
används inte på 2. omgången i klasser med två omgångar. Vattengrav + rättuppstående hinder är tillåtet 
att använda.   

Vattengrav + rättuppstående hinder. Ovanför en vattengrav kan ett rättuppstående hinder placeras högst 
2 m från gravens framkant. Hindrets maximihöjd är 150 cm och säkerhetshållare skall användas. Enbart det 
rättuppstående hindret förses med markörer. Nedslag bestraffas med fyra felpoäng (vattenhinder). 
Bommen skall vara minst 3.5m.  

Om ett hinder placeras framför, ovanför eller bakom en vattenfylld grav betecknas hindret som 
vattenhinder. Vattenhindrets längd inberäknat vattnet får vara högst 2m (undantaget ovan nämnda 
vattengrav med rättuppstående hinder).  

Torrgrav är en grav utan vatten. Gravens kanter markeras inte eftersom tramp i graven inte medför 
felpoäng. 

303. Enkelhinder 

Ett enkelhinder är ett hinder som inte kräver mer än ett hopp för att övervinnas. 

304. Kombination 

En kombination består av två eller fler enkelhinder som ekipaget skall övervinna vart för sig. Avståndet 
mellan hindren mätt längs med marken är minst 6,8 och högst 12m. Avståndet mäts horisontellt från 
lodlinjen av det föregående hindrets högsta punkt till det följande hindrets framkant. Ifall det förekommer 
fasta kombinationer på banan kan överdomaren tillåta även kortare avstånd. 

Så kallade ”in and out” hinder är tillåtna i specialklasser, avstånd ca 3,5...4m (höjd 80...100cm). 

Banketter, pulvermangravar, fållor etc. är kombinationer där felpoängen räknas skiljt för vart och ett enskilt 
hinder. 

Kombinationens alla delar måste hopas skiljt för sig i en följd utan att rida runt någon del. 

Trippelbarr får användas enbart som A -del i kombination. 

Det är inte tillåtet att använda kombinationer i klasser under 80 cm. 
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305. Sluten kombination 

En kombination är sluten om den avgränsas i sidled (t.ex. fålla, vall, bankett eller grav) så att ekipaget vid 
vägran måste ta ett nytt språng för att ta sig ut. 

Överdomaren måste före tävlingens början avgöra huruvida en kombination är sluten eller inte. En sluten 
kombination måste anges i banskissen. 

Om ekipaget efter vägran hoppar ut ur hindret åt fel håll utesluts ekipaget (fel väg). 

Vid vägran på någon kombinationsdel måste ekipaget fortsätta i rätt riktning från det ställe där vägran 
inträffade. Om ekipaget då avsiktligt rubbar hindret utesluts ekipaget. 

2. BANA 

306. Bana 

Banan måste tydligt avgränsas, helst med ett minst 80cm högt staket. Då ett tävlande ekipage befinner sig 
på banan måste in- och utgångar vara stängda. När klass inte pågår skall det finnas en ”banan stängd” eller 
”banan får beträdas” skylt på banan. 

307. Banskiss 

En banskiss (även omhoppningens bana) skall finnas till påseende vid framridnings- eller vänte området 
möjligast nära ingången till arenan senast 30 min. före början på respektive klass. Vid behov är det tillåtet 
att lägga till maximitiden senare, genast då banbyggaren uppmätt banans längd. Maximitiden skall 
markeras innan klassen börjar. 

Startlinjen bör vara belägen 6… 15m före det första hindret och mållinjen  6...15 m efter det sista hindret.  

Banskissen måste innehålla: 

1. Start- och mållinjens placering. Om inte annat anges får dessa överskridas under ritten utan att det 
förorsaka felpoäng. 

2. Hindrens placering, nummer och typ (rättuppstående 1 streck, längdhinder 2 streck = oxer, 3 streck = 
trippelbarr, vattengrav en rektangel o.s.v.). 

3. Eventuella vändmärken, som utmärks med två flaggor så att en röd placeras till höger och en vit till 
vänster om den väg som skall ridas. 

4. Banans längd. 

5. Den väg som skall ridas, antingen med en enhetlig linje (som skall följas exakt) eller en serie pilar som 
visar i vilken riktning hindren skall hoppas (då kan ekipaget fritt välja sin väg) En del av banan kan göras 
obligatorisk med en heldragen linje. 

6. Klassens bedömningsmetod. 

7. Minimitempo och maximitid. 

8. Eventuella omhoppningshinder, banans längd och maximitid. 

9. Eventuella slutna kombinationer. 

10. Eventuella beslut gällande banan som fattats av domarna. 

308. Banans längd 

Bannas längd mäts från start- till mållinje via hindrens mittpunkt, 2 m utanför vändpunkterna längs en 
normalt ridbar väg som kan galopperas flytande. Banans maximilängd är lika med antalet hinder 
multiplicerat med 60. I klasser med idealtid bedömning, skall vägen markeras på banskissen med en 
streckad linje som markerar den väg som använts för idealtiden. 
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309. Kombination 

Kombinationer utmärks i banskissen med pilar som utvisar hoppriktningen, s a m t  m e d  nummer och 
bokstav som utvisar hoppföljden enligt bilaga 1. 

310. Ändring av banan 

1. Om hinder eller annat på banskissen förekommande markeringar av tvingande skäl måste ändras efter 
det att skissen satts upp måste funktionärer, lagledare och ryttare uppmärksammas på ändringen. 

2. Efter att en klass börjat får inga ändringar göras på hinder eller andra arrangemang på banan. Efter att 
klassen börjat kan domarkollegiet, i undantagsfall och efter att ha konsulterat banbyggaren ändra klassens 
maximitid om det är uppenbart att ett grovt fel skett vid mätningen av banans längd. Beslut om ändringen 
bör fattas senast efter det att klassens tre första ekipage kommit i mål och överskridit maximitiden, i ett 
tempo som verkat vara minst klassens minimitempo, utan vägran eller efter att ha tagit onaturligt långa 
vägar. I detta fall får inte de tre första ekipagens resultat offentlig göras förrän ett beslut om eventuell 
ändring fattats. Ändringen av maximitiden måste omedelbart meddelas över högtalare. 

3. I mästerskaps- och Grand Prix klasser måste överdomaren före klassens början förvissa sig om att 
banbyggaren mätt banan korrekt. I undantagsfall kan domarkollegiet ändra maximitiden i enlighet med 
punkt 2. Ifall underlaget försämrats kan domarkollegiet innan klassens början ändra på tempokravet. 

4. Om klass eller ritt måste avbrytas pga. force majeure, t.ex. oväder, dåliga ljusförhållanden eller dylikt 
skall klassen respektive ritten återupptas under möjligast lika förhållanden som innan avbrottet. 

311. Markering av hinder 

Alla hinder som ingår i klassen skall markeras med vita och röda markörer (den vita till vänster, den röda till 
höger) mellan vilka hindret skall hoppas. Längdhinder (gravar etc.) begränsas i sidled med markörer både i 
fram- och bak- kant. 

Start och mållinjen markeras med vita (till vänster) och röda (till höger) markörer mellan vilka ekipaget skall 
passera, eller med stolpar (utan markörer) som får passeras i valfri riktning. 

Vältande (fällande) av markör eller motsvarande under ritt bestraffas inte, förutom i det fall att målmarkör 
eller obligatoriskt vändmärke välter i samband med vägran. I detta fall avbryts ritten och ekipaget påförs 
ett 6 sekunders tidstillägg. 

312. Klasser   

Hindrens antal, höjd och längd samt tempo regleras enligt bilaga 3/a. Från och med 1.4.2022 är tillåtna 
bedömningar för klasser 90cm och lägre: stilbedömning idealtid-bedömning, A.0, A.1 samt klaaser i två 
faser med dessa bedömningar. Detta gäller även för träningslika tävlingar. 

Vid inomhustävlingar och då väderförhållandena kräver kan maximihöjd och –längd minskas med 10 cm 
och tempot med 50 m/min. 

Banans första hinder kan vara 10 cm lägre än klassen minimihöjd. 

S.k. trippelbarr får vara 10...30 cm längre än klassens maximihinderlängd, dock högst 210 cm. 

I handikappklasser används endast ett handikapp. Handikapphindrens antal är 6 och deras höjd resp. längd 
får inte överskrida klassens maximimått med mer än 10 cm på mer än fyra hinder. Höjningen och/eller 
förlängningen (inklusive omhoppning) får inte ändra på hindrets form eller utseende. Handikapphästarna 
startar sist. 

Vid nationella tävlingar kan hindrenas höjd i omhoppningen höjas över maksimihöjden. De kan dock intem 
förutom i puisssance, överstiga 170cm höjd eller 200cm bredd (trebarr 210cm). I klasser som hoppas på 
nivå 3-5 får hindren i omhoppning höjas över klassens maximimått, dock inte, förutom i puissance, över 
170 cm höjd och 200 cm längd (trippelbarr 210 cm) 
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Vid ponnytävlingar tillämpas bestämmelserna i bilaga 3/b betr. hindrens antal, höjd och längd samt tempo. 

Ifall kategori II ponnyer deltar i en öppen ponnyklass görs 4…6 hinder lättare i enlighet med handikapp 
förfarandet (sänks/förkortas ca 10cm), om så nämns i tävlingspropositionen. Handikapphindren bör framgå 
ur banskissen. Avstånden i kombinationerna ändras alltid. Kategori II ponnyerna startar först. 

I alla klasser förkortas kombinationshindren för ponnyryttarna. Kombinationshindren förkortas åt båda 
kategorierna skilt. Kombinationshindren förkortas oberoende av idrottarens ålder i alla klubb- och regionala 
tävlingsklasser.  I öppna klasser för finlandshästar förkortas kombinationshindren alltid för ponnyn.  

 Ifall klassen har 80 ekipage eller fler, skall penningpris eller premiers värde för de fem första placerade i 
klassen multipliceras med 1,5.Det är möjligt att tävla på olika höjd i samma klass, ifall de i propositionen är 
öppna för olika ålderskategorier, olika kategorier ponnier/hästar eller olika ålders hästar. 

 
313-315. i reserv  

3. LJUDSIGNAL 

316. Användning av ljudsignal 

Ljudsignal (horn, visselpipa, klocka el. dyl.) används för att meddela idrottaren som befinner sig på bana. 
Ljudsignal kan ersättas med tydligt muntligt besked. 

Utöver vad på andra ställen i TR angetts används ljud- signal i följande fall: 

1. Tillstånd att besiktiga banan (en signal) 

2. Banbesiktningen avslutas (två signaler) 

3. Startsignal, varefter startlinjen bör överskridas inom 45 sekunder (en signal). Undantag 317.2 

4. För att stoppa idrottaren i olika situationer och då något oförutsett inträffar (en signal) 

5. Då hästen vägrat och fällt eller rubbat ett hinder och stannat framför det, eller då ekipaget hoppat ett 
nedslaget hinder bör ljudsignal omedelbart ges 

6. För att ge tillstånd att fortsätta ritten efter avbrott (en signal) 

7. För att ge tillstånd att hoppa ett hinder på nytt efter avbrott p.g.a. vägran (339) (en signal) 

8. För att utesluta ekipaget (förlängd upprepad signal = två signaler). 

317. Starttillstånd 

1. Domaren ger startsignal när ekipaget beträtt banan. Ekipaget måste överskrida startlinjen inom 45 
sekunder efter det att startsignal är givet. 

2. Tidtagningen börjar 45 sekunder efter given startsignal om ekipaget inte överskridit startlinjen innan 
dess. Denna förberedningstid på 45 sekunder kan förkortas till 30 sekunder t.ex. för att hålla 
tidtabellen, av juryns ordförande. Ifall förberedningstiden förkortas, får det utöver det presterande 
ekipaget finnas två förberedande ekipage på banan. 

3. Om elektronisk tidtagning används måste idrottaren kunna se nedräkningen av förberedelsetiden på 
en display (jämför 345). 

4. Olydnad innan överskridande av startlinjen bestraffas inte. 

5. I fall ekipaget använder mer än 45 sekunder efter att tidtagningen startat innan det hoppar det första 
hindret utesluts ekipaget.  

6. Efter given startsignal har domarkollegiet i fall av att något oförutsett inträffar rätt att avbryta den 45 
sekunder långa förberedelsetiden. 
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4. BESTÄMMELSER RÖRANDE TÄVLINGSARRANGEMANG 

318. Tävlingssystem 

Tävlingsnivåerna är beskrivna i bilaga 13. För att fungera som kvalresultat, måste tävlingens resultat 
publiceras i KIPA.  

Vid nationella tävlingar måste det arrangeras minst en (1) klass, vars bedömning är AM5 eller AM5.2. 

319. Personal och utrustning 

319.1  Nödvändig personal 

(* märkta obligatoriska) 
- Ordförande i domarkollegiet* Samma person kan inte fungera som ordförande i domarkollegiet och 

banmästare under samma tävling. Vissa undantag finns för klubbtävlingar, se bilaga 13. 
- Domarkollegie. Ordförande uppskattar nödvändigt antal domare, dock minst 1 förutom överdomaren 

på nationella nivå. Klubb- och regionala tälingar kan genomföras endast med överdomare ifall 
starternas antal under dagen inte överskrider 60. 

- steward eller banhoppningssteward (obligatorisk vid regionala och nationella tävlingar). En person kan 
inte både tävla och vara steward i samma tävling.   

- Vid individuella SM-tävlingar och GP-serien måste chefsteward inneha hoppsteward licens samt A-
domarlicens eller vara FEI hoppsteward eller av FRF för uppgiften utsedd erfaren hoppsteward.  

- Teknisk delegat  
- Överledare (obligatorisk ifall av att flera grenar arrangeras under samma tävling) 
- Tävlingsledare* 
- Banbyggare* (obligatoriskt på regionala och nationella tävlingar). På klubbtävlingar kan banbyggaren 

ersättas genom att använda FRF:s standard tävlingsbanor eller genom att banorna planerats i förväg 
av en B/A- banbyggare)  

- Säkerhetsansvarig* (obligatorisk från och med 2. nivån) 
- Speaker* 
- Informatör 
- Veterinär* Se 317.2.1 
- Läkare* Se 317.1.1 
- Hovslagare* (obligatorisk vid nationella tävlingar) 
- Stallchef 
- Sekreterare 
- Tidtagare 
- Hinderpersonal 
- Övervakare av framhoppningen* 
- Start- och målstewards (vid behov) 
- Ringmaster(s) 
- Banpersonal* 
- Biljett- och programförsäljare 
- Ordningsvakter 

319.2  Följande utrustning och tilläggsområden bör finnas vid tävlingar 
- Tillräckligt med hinder- och servicematerial 
- Flaggor/markörer för start- och målstewards 
- Minst en röd flagga 
- Hindernummer 
- Elektronisk tidtagningsutrustning och ett tillräckligt antal tidtagarur (elektronisk tidtagning 

obligatorisk vid nationella tävlingar) 
- Verktyg för reparation av hinder 
- Redskap för underhåll av tävlings- och framridningsbanan, minst en sladd eller motsvarande 

utjämnande redskap, vält eller motsvarande packande redskap, harv eller motsvarande redskap 



11  

för uppluckring samt tillräcklig beredskap för bevattning. 
- Markerade framhoppningshinder 
- Banskisser och gällande startlistor framsatta vid framridningen eller vänte området. 
- Område att leda hästar på. 
- Högtalaranläggning 
- Signalanordningar 
- Sand eller dylikt för användning vid avsprångs- och landningsställen samt skarpa kurvor i fall av 

halka. 
- Läktare (ev. bilpublikområde) 
- Parkeringsområde samt lastningsområde för häst-transporter. 
- Ambulans. Se 317.1.1 
- Skynke för att skyla skadad häst. 
- Transportfordon för transport av skadad häst. 
- Telefon 

320. Tid för banunderhåll 

Vid uppgörandet av tävlingarnas tidtabell bör även reserveras tid för underhåll av banan 

321. Läkar- och veterinärservice 

1.1. Vid nationella tävlingar bör på platsen finnas läkare och/eller en av länsstyrelsen godkänd 
näringsidkares ambulans försedd med kompetent FHJ2-bemanning och ett s.k. 
primärutryckningsfordon med basutrustning. Förstahjälp behovet bör alltid estimeras utgående från 
evenemangets storlek. 

1.2. Vid regionala tävlingar bör på platsen finnas läkare och/eller ambulans och/eller första hjälp grupp. 

2.1 Vid nationella tävlingar bör på platsen finnas veterinär och transportbil eller trailer, som lämpar 
sig för transport av skadad häst. 

2.2 Vid regionala tävlingar bör stads- eller kommunal veterinär på förhand informeras så att han är 
medveten om att evenemang med djur arrangeras inom hans distrikt och kan vara förberedd på 
behov av veterinär. 

2.3 Läkar- och veterinärservicen bör vara på plats från och med att uppvärmningen börjar (stapeln 329.1) 
enda till 15 min efter att sista klassen avslutats. 

2.4 FHJ-bemanningen kan även bestå av personer med en tillämpad utbildning/skolning  inom 
hälsovården eller räddningstjänsten. 

2.5 Tävlingens veterinär kan inte tävla i samma tävling där hen arbetar. 

322. Vinsterna och deltagaravgifterna 

I klasser där hinder höjden är högst 130 cm, får det delas ut åt de kvalificerade, istället för penning- eller 
föremålspris, endast rosetter. I dessa fall får tävlingens anmälnings- och startavgifter inte överskrida 
följande summor: 

 

Klass klubbtävling Regional tävling Nationell tävling 

100 cm och under 15 € 20 € 25 € 

110 cm 20 € 20 € 25 € 

120 cm 20 € 25 € 30 € 

Över 120 cm 20 € 25 € 30 € 
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Ifall det utdelas penningpris eller premier, bör värdet på dessa vara minst lika stora som deltagaravgiften. 
Vid klubbtävlingar får den totala prissumman inte överskrida 1000 €. Föremålspriset Premien kan inte vara 
en produkt eller en service, som är möjlig att få gratis eller till ett förmånligare pris i allmänhet. 

Tävlingens föremålspriser och deras värde samt utdelningsmotiv bör registreras.   

323. Efteranmälning 

Efteranmälning till tävling kan endast göras om arrangören i tävlingspropositionen ger möjlighet till detta. 
Idrottare och hästar, som har anmält sig inom anmälningstiden, kan efteranmälas till klasser vid tävlingen 
inom tidsgränser, som arrangören informerat om i tävlingspropositionen eller ryttarmeddelandet. Det 
samma gäller byte från klass till annan. Det är inte tillåtet att avkräva efteranmälningsavgift för byte av klass 
inom tävlingen. Det är tillåtet att byta ryttare till en häst som anmälts till klassen. Detta är inte en 
efteranmälning. Däremot är det inte möjligt att byta häst till ryttaren utan att detta skulle vara en 
efteranmälning.  

324. Startordning 

Idrottare som deltar i en klass med flera än en häst/ponny måste i mån av möjlighet placeras så i 
startordningen att det mellan hens starter är minst åtta (8) ekipage. I vart fall bör 10 minuter ges mellan 
starterna. Detta gäller även efteranmälda ekipage. 

Ifall kombinationen kortas för ponnyer eller ponny-ekipage, startar de på den plats som bestämts av 
överdomaren eller propositionen i lottad ordning (t.ex. i början eller slutet av klassen). 

Startordningen skall finnas till påseende vid framridningen minst 30min innan klassen börjar.  

5. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER GÄLLANDE RYTTARE 

325. Tävlingsklädsel 

Idrottarens tävlingsklädsel består av en figurskuren ridkavaj/-jacka och/eller säkerhetsväst. Till klädseln hör 
vita eller ljust beige ridbyxor, ridstövlar eller jodpuhrsskor med shortchaps utan fransar i samma färg, fäst 
hjälm av godkänd typ, samt en kragskjorta och en vit kravatt eller plastrong, eller annan kragförsedd 
ridskjorta. Ridrocken skall vara försedd med utstående knappar. Ifall ridrocken har krage, skall den vara s.k. 
vänd krage. Ridrock utan krage är tillåten, ifall skjortans krage och kravatt är synliga när rocken är stängd. 
Vid ridning utan rock bör skjortan vara försedd med ärmar (korta eller långa). Skjortans krage och 
manschetterna på en långärmad skjorta skall vara vita. 

Tävlarna skall använda reglementsenlig tävlingsklädsel vid regionala och nationella tävlingar börjande från 
110cm och svårare klasser. I lägre klasser kan klädseln vara ändamålsenlig och prydlig: fäst hjälm av 
godkänd typ, ljusa ridbyxor, ridstövlar eller -skor med chaps, samt ridrock och/eller säkerhetsväst eller 
prydlig skjorta. 

Vid klubbtävlingar bör den tävlande ha på sig en prydlig klädsel, fastsatt säkerhetshjälm och skor med klack. 
Skorna skall även ha skaft eller vara ridstövlar. 

Ponnyryttare får tävla utan ridrock i alla tävlingar utom FM. Rid skor utan chaps är tillåtna i alla 
ponnytävlingar. 

Militärer, poliser o.a. kan tävla i uniform, men fäst säkerhetshjälm är obligatorisk. 

Användning av säkerhetsstigbyglar och -väst rekommenderas. 

Tävlingsklädsel bör användas även vid besiktigande av bana och under prisutdelning. Om 
väderförhållandena påkallar kan domarkollegiet tillåta avvikande klädsel på tävlingsområdet. Idrottare som 
inte är reglementsenligt klädd vid besiktning av banan kan nekas starttillstånd. Tränare kan besiktiga banan 
iklädd proper klädsel. Gällande reklam och logga på klädseln, är tränare bundna till samma regler som de 
tävlande. Tränare som blivit godkända av FRF kan besiktiga banan iklädda dräkter godkända av FRF. 
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Vid ridning skall ridhjälm som uppfyller EU säkerhetsstandarder alltid användas. Ifall idrottarens hjälm faller 
av under tävlingsprestationen, skall idrottaren sätta fast den igen. Idrottaren blir inte bestraffad för 
fastsättandet av hjälmen men prestationstiden avbryts inte. Ifall idrottaren hoppar, eller försöker hoppa 
ett hinder eller går över mållinjen med felaktigt fastsatt hjälm (utom då hjälmen lossnar mitt i en 
kombination eller två galoppsprång från hindret) eller om hjälmen inte är fastsatt, skall resultatet 
elimineras. Seniorryttare kan ta av hjälmen vid prisutdelningen då de tar emot pris. Ifall idrottaren tar av 
sig hjälmen, gör hen det på eget ansvar. 

Sporrar som kan riva eller skära hästen får inte användas. Sporrarnas spetsar får inte peka uppåt. Sporrar 
med trissa som har tandad eller skårad kant, är inte tillåtna. Sporrar med trissa med roterande, släta och 
avtrubbade skivor kan användas. Idrottaren kan endast använda en sporre per fot. 

Användande av hörlur/öronsnäcka/telefon är tillåtet förutom under prestationen på tävlingsarenan. 
Användning är tillåtet så att ett öra förblir fritt. Denna regel gäller alla som sitter på hästryggen.   

Domarna kan utesluta idrottaren som använder förbjuden utrustning. 

325.1.  Ponnyryttares och barnryttares specialregler 

Ponnyryttare får tävla utan ridjacka i alla andra tävlingar utom i FM-tävlingar. Användning av ridskor utan 
chaps är tillåtet i alla ponnyklasser.  

Ponny- och barnryttarnas läng på sporrarna får inte vara över 4 cm och dom bör vara trubbiga. Måttet på 
sporrarna mäts från ridstöveln till sporrens ända. Sporrar som fästs med klipps är tillåtna.  

Ifall ponny- eller barnryttaren använder sporrar skall de vara tillverkade av slät metall. Ändorna på 
sporrarna skall vara riktade bakåt samt vara trubbiga. Ifall sporrens ända är böjd skall ändan vara riktad 
neråt. Rullar är inte tillåtna. Runda och rullande plansporrar är tillåtna. Plansporrarnas kanter får inte vara 
vassa och de bör vara minst 3 mm tjocka. Hammarsporrar är tillåtna ifall de uppfyller de övriga kriterierna. 
Impulssporrar tillverkade av metall eller plast, vilka har en rund och hård plast eller metall knopp samt falska 
sporrar utan ända, är tillåtna. Delen av sporren som rör i hästen skall vara slät och rund. 

326. Sadling och övrig utrustning 

1. Beträffande sadling förekommer inga restriktioner. Sadel skall dock användas. 

2. Blinkers/huva och flugskydd som täcker ögonen är förbjudna under tävlingsprestationen. Tyglarnas 
kindremmar får vadderas med läder, fårskinn eller annat motsvarande vadderingsmaterial, så länge 
de är högst 3 cm höga då de mäts från hästens kind. Blinkers/huva är alltid förbjudna på ponnyn. 

3. Endast martingal med tyglarna löpande i ringar är tillåten. Fast martingal är tillåten för barnryttare 
alltid. 

4. Tyglarna får endast vara fästa i bettet(-en), deltatygeln eller direkt i huvudlaget. Det får användas 
högst två par tyglar. Ifall två par tyglar används skall åtminstone det ena paret vara rakt fäst i bettet 
eller tränset. Endast en stoppare för martingalen är tillåten per tygel och den måste placeras mellan 
martingalens ring och den punkt tygeln är fastsatt i bettet, hackamoren eller huvudlaget. 

5. För ponnyryttare tillåts endast bett och nosremmar enligt bilaga 2, samt barnryttare nosremmar 
enligt bilaga 2. Sadlingen skall granska på alla ponnyn som deltar i ponnyklasser före prestationen. 

6. Domarkollegiet kan på inrådan av veterinär förbjuda användandet av ett bett som kan förorsaka 
hästen skada. 

7. Graman är förbjuden på tävlingsarenan (= under tävlingsprestationen). Det är förbjudet att binda 
upp hästens tunga. För ponnyryttare är graman förbjudna på tävlingsområdet. 

8. Stigbygeln/stigläder skall hänga fritt, fäst i stigbygelkrampan och på utsidan av sadelkåpan. Inga 
andra fastsättningsmetoder är tillåtna. 

9. Användandet av hjälper 

Spö, sporre, tygel och rösten är hjälper med vilka idrottaren  kommunicerar med hästen. 
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- Idrottaren får inte använda spö, röst eller sporre för att ge utlopp för sin upprördhet på hästen. Det 
är inte tillåtet att slita i tyglarna. 

- Idrottaren får endast ha ett spö då hen är uppsutten på häst. 

- Spöets längd får inte överskrida 75 cm vid hoppning eller cavalletter. 

- Idrottaren kan använda ett max. 120cm långt spö vid markarbete i framridningen. 

- Ponny- och barnryttarnas max. längd för spöet är 75 cm. 

- Spöet får inte modifieras med extra tyngder eller motsvarande för att förstärka dess inverkan. Det 
är inte tillåtet att använda surrogat till spöet. 

- Reglerna gällande spöet är i kraft på hela tävlingsområdet. Domarkollegiet kan utesluta ekipaget 
ifall ryttaren bryter mot dessa regler. 

- Spöet får inte användas efter uteslutning eller efter att hästen hoppat sista hindret på banan. 

- Spöet får aldrig användas till överslag. T.ex. till högra sidan av hästen med vänster hand. 

- Spöet får aldrig användas till att slå hästens huvud. 

- Spö eller sporre får inte användas fler än tre gånger i samma situation. 

- Spö eller sporre får inte användas för att utdela bestraffning. 

- Domarkollegiet kan utfärda varning (gult kort) eller avstängning ifall idrottaren  använder hjälper 
på fel sätt. 

10. Vid prisutdelning får inte reklamtäcke, med undantag av täcken som utdelas i resp. klass, användas. 

11. Till varje hästs utrustning hör ett ”nummerunderlag” som kan justeras att visa siffror från 001 till 
999. Numret används vid alla tävlingar. Hästens nummer är det samma som dess nummer i 
tävlingens administrationssystem. Hästen bör alltid vara försedd med nummer då den rör sig 
utanför stallet eller transporten. 

12. Max. vikt för utrustning för vart och ett av hästens ben (strykkappor, boots, kot ringar m.m.) är 500 
gram (exklusive hästskor eller dess alternativ). Brott mot denna regel leder till avstängning. 
(338.C.8) 

13.1 Vid alla unghästklasser (4-8 åriga hästar) är bakskyddens längd på benets innersida högst 16cm 
och på utsidan minst 5cm. Ifall skyddet på insidan har en längre, skyddande, mjuk, böjbar lapp, tas dess 
längd inte i beaktande vid uppmätningen av skyddets längd. 

- Yta av skyddet som kommer mot hästen skall vara slät och får inte ha tryckdynor. Fårull får 
användas innanför skyddet. Skyddet skall spännas fast med icke-flexande kardborrband, krokar 
eller annan typ av remmar är inte tillåtna. 

- den kuperade, fasta delen av skyddet skall placeras på insidan av kotleden. 
 

- Kotringar och kotband kan användas som skydd ifall de är rätt placerade.  
Kotband eller -bandage får inte användas. 
Andra skyddande delar kan inte användas tillsammans med skydden. Använding av självhäftande 
elastiska band eller annan förbandmaterial under skydden är tillåtet. Steward har alltid rätt att 
kräva att bandaget/bindeln tas bort och sätt fast på nytt under hens uppsikt. 

- Det är tillåtet att använda lindade bandage som skydd på bakbenen. 

13.2  I andra än unghästklasser kan endast skydd som uppfyller följande beskrivning användas.  

13.2.1 Skydd enlligt paragraf 13.1 eller 

13.2.2 skydd för bakbenen som har skyddande element endast på insidan av benet eller benskydd med 
skyddande element på både in- och utsidan (s.k. teknikskydd) som är godkännda ifall de uppfyller 
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följande: 

- Högst 20cm långt 

- den kuperade, fasta delen av skyddet skall placeras kring kotleden eller ifall den skyddande delen 
endast finns på en sida, på indre sidan av kotleden. 

- Yta av skyddet som kommer mot hästen skall vara slät och får inte ha tryckdynor. Fårull får 
användas innanför skyddet. 

- Skyddet får ha högst två fästen, endast följande typer är tillåtna: 

• Velcro-fäste (dvs kardbordband) 

Ifall skyddet har två velcro-remmar för fastsättning, skall deras bredd vara minst 2,5cm/band. 
Ifall skyddet endast har en rem för fastsättning, skall bandet vara minst 5cm brett. 

Ifall av teknikskydd, skall fastsättningen kunna flexa. 

• Knapp-fäste 

Remmar som är utrustade med håll som passar motsvarande knapp som är fastsatt på skyddet. 
Remmarna skall kunna flexa och deras minimi bredd är 2,5cm. 

• Hak-fästen 

Remmar som är utrustade med hakar som fäster i skyddet. Remmarna skall kunna flexa och 
vara minst 2,5cm breda. 

- Fastsättningarna skall vara enkelriktade, dvs fästet skall fästas direkt på andra sidan av skyddet och 
får inte gå runt skyddet. Mekanism som möjliggör dubbelriktad inverkan, är inte tillåten. Det är inte 
tillåtet att lägga till element i skyddet. 

- Använding av självhäftande elastiska band eller annan förbandmaterial under bakbensskydden är 
inte tillåtet. Använding av självhäftande elastiska band eller annan förbandmaterial under skydden 
är tillåtet. Steward har alltid rätt att kräva att bandaget/bindeln tas bort och sätt fast på nytt under 
hens uppsikt. 

- Kotringar och -band kan användas som skydd ifall de är rätt placerade. Kotband eller -bandage får 
inte användas. 

- Det är tillåtet att använda lindade bandage som skydd på bakbenen. 

 

14. Alla ytor av skydden som kommer mot hästen skall vara släta och skydden korrekt fästna. Bakskydd 
innehållande stötkuddar med neoprenisk gel, mjuk kork eller annat kompakt dock inte hårt material 
är tillåtna.    

15. Inspektion av skydd görs vid FM-, Pohjola GP, Pohjola Silver GP, MiniGP, och Breeders Prize 
tävlingarna. Vid Pohjola GP- och FM-tävlingar kontrolleras skydden även innan prestationen. I andra 
tävlingar kan kontroll av skydd utföras efter beslut av domarkollegiets ordförande. 

16. Hästen skall kunna kontrolleras på ett säkert sätt på tävlingsområdet. 

17. Kinesiotejp får inte användas på tävlingsområdet då hästen rids eller tränas. Användning av 
kinesiotejp är endast tillåtet på stallområdet. 

18. Användning av flankskydd är tillåtet. 

19. Ögonskydd av plast (dvs. hästens glasögon eller solglasögon) är förbjudna på andra ställen än på 
stallområdet. 

327. Viktbestämmelser 

Viktbestämmelser förekommer inte. 
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328. Barrering 

1. Med barrering avses en från normal skolning och träning avvikande träningsmetod vars avsikt är att få 
hästen att hoppa högre eller försiktigare än normalt. 

2. Det är inte möjligt att räkna upp alla former av barrering. Barrering är bland annat: 

- Idrottaren eller hans medhjälpare slår hästen på benen eller försöker med avsikt få hästen att slå sig 
på för höga eller långa hinder. 

- Avsiktlig inridning i hinder eller annan åtgärd som är ägnad att försvåra eller omöjliggöra hästens hopp 
av hinder. 

3. Barrering är förbjudet överallt. 

4. FRF:s styrelse kan efter konstaterad barrering besluta om disciplinära åtgärder enligt Allmänna 
Reglementets bestämmelser (TR I). 

329. Framridningsområde och framhoppningshinder 

1. Tävlingsarrangören bör ställa ett tillräckligt stort framridningsområde till ryttarnas förfogande. 
Området bör vara försett med minst ett rättuppstående och ett längdhinder. Underlaget skall vara gott. 
Om antalet tävlande är stort och det finns tillräckligt utrymme bör antalet hinder ökas. Hindren bör 
byggas normalt och förses med röda och vita markörer. 

Fler än ett framridningsområde får användas. 

Området för framridningen skall öppnas för de tävlande minst 30min innan klassen börjar. 

Det är möjligt att erbjuda möjlighet till s.k. skild framridning, som sker på en tid som meddelats av 
arrangören. På sådan framridning/-hoppning är det obligatorisk med steward på plats. 

2. Användning av annat framhoppningsmaterial än det arrangören ställt till förfogande (t.ex. egna 
bommar eller hållare, filtar el. dyl.) är förbjuden. Brott mot detta leder till uteslutning och/eller böter. 
Hindren bör hoppas i den riktning som markörerna indikerar. Medhjälpare får inte stöda eller hålla i 
någon del av hindret. 

2.1. Markbom skall placeras rakt under hindrets första del, eller högst en meter framför hindret.  Vid 
användande av markbom framför ett rättuppstående hinder, är det även tillåtet att använda 
markbom bakom hindret, på samma distans från hindret och upp till 1.00m från hindret. 
Markbom kan inte användas bakom ett längdhinder. 

2.2. Korslagda bommar får användas, men dessa måste kunna falla skilt för sig. Övre ändan av bommarna 
måste vila på hållare. En bom kan placeras ovanför eller bakom de korslagda bommarna. I det senare 
fallet måste bommen placeras minst 20cm högre än de korslagda bommarnas korsningspunkt. 

2.3. De översta bommarnas bägge ändor skall vila på hållarna. Bommen får placeras på hållarens 
bakkant. Hindrens höjd får i n t e  överskrida g r u n d b a n a n s  höjd med mer än 10cm. I 145 cm 
klasser och högre är maximala hinderhöjden 160cm. Hindrens längd får inte överskrida den aktuella 
klassens max hinderlängd.  

2.4. I ponnyklasser är maximihöjden på framhoppningen den samma som tävlingsbanans (inkl möjlig andra 
fas) hindrens (teoretiska) maximala mått. Ponnyryttarnas hinder får dock aldrig vara högre än 135 cm 
eller längre än 145 cm.  

2.5. Arrangören kan tillhandahålla material för simulering av hinder eller vattengrav. 

2.6. Ifall hinderhöjden är mer än 130cm skall hindrets framvägg bestå av minst två bommar. Den undre 
bommen placeras alltid lägre än 130cm. Den undre bommen skall placeras så att minst en av ändorna 
är i bomhållaren. Den andra ändan kan vara placerad på marken. 

3. Bommar 

3.1. Idrottaren får värma upp sina hästar över markbommar 
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3.2. Om utrymmet medger får markbom, s o m  s k a l l  p l a c e r a s  m i n s t  2,5 m framför upprättstående 
hinder, användas. I detta fall får hindret inte vara högre än 130cm. Markbom är tillåten att användas 
bakom hindret, på minst 2,5m avstånd från hinder som hoppas i trav, eller 3,0 m om hindret hoppas 
i galopp. Ifall bommen/bommarna är placerade över 6 m från hindret kan de användas framför eller 
bakom hindret, eller både och. Bommar som är placerade över 6 m från hindret kan användas i samband 
med rättuppstående hinder och längdhinder. Dessa markbommar kan inte användas vid 
framhoppningen. 

4. Kombinationer är tillåtna ifall utrymmet medger. Avstånden skall vara lämpliga (6…12m) Dessutom 
måste det finnas minst två enskilda hinder. Kombinationer är dock förbjudna fr.o.m. en timme innan 
tävlingsklassernas början. 

5. På framridningsområdet skall det alltid finnas en övervakare, som bör vara domare, C-banbyggare eller 
steward. 

6. Det finns exempel på tillåtna och förbjudna hinder på https://inside.fei.org/fei/regulations/stewards-
manual 

7. Häst som deltar i ponny-, junior-, barn-, unga ryttares eller U25 klasser, får inte ridas på tävlingsplatsen 
av annan än idrottaren som skall tävla med hästen. 

330. Besiktning av banan 

Tävlingsdeltagare (i tävlingsklädsel), lagledare, tränare och hästägare (snyggt klädd) får innan klassen börjar 
bekanta sig med respektive bana till fots efter att domarkollegiet givit tillstånd till det. Tillstånd meddelas 
med skylt (banan får beträdas), ljudsignal och/eller via högtalare, efter att banan har byggts färdigt och den 
blivit granskad av domarna. Tid för besiktigande bör ges minst 5 minuter. Idrottaren får inte beträda bana 
till fots före omhoppning utan speciellt tillstånd av domarkollegiet. Efter att klassen börjat kan otillåtet 
beträdande av banan leda till uteslutning. 

Ifall klassen rids i två omgångar med olika banor får idrottarna bekanta sig med banan till fots mellan om- 
gångarna. 

Deltagande i prisutdelning betraktas inte som otillåtet beträdande av banan, även om detta sker med annan 
häst än den idrottaren placerat sig med. 

Med undantag av beträdande av banan med tävlingsledningen tillstånd får deltagare inte rida på banan 
eller pröva hinder. Överträdelse medför avstängning från samtliga klasser i tävlingen. Dessutom går 
han/hon miste om eventuella tidigare erhållna prispengar, sak- och hederspris. Anmälnings- och 
startavgifter återbetalas inte. 

Deltagande i en föregående klass anses inte som olovligt beträdande av banan eller prövning av hinder. 
Häst som deltar i en senare hoppklass får inte ridas utom tävlan i en tidigare klass under samma tävling. 

331. Oförutsedda händelser 

Under ritten kan oförutsedda händelser (force majeure) inträffa som utan idrottarens egen förskyllan 
påverkar ekipagets resultat. Domarkollegiet kan i sådana fall ge ekipaget en möjlighet att förnya ritten 
antingen helt eller från det ställe där incidenten inträffade. Fel som inträffat före incidenten belastas 
ekipaget, men eventuella fel som ekipaget får på samma sträcka under den förnyade ritten beaktas inte. 
Den för ritten använda tiden har ingen betydelse, men i det fall att maximitiden överskrids belastas ekipaget 
i enlighet med klassens bedömningsgrunder. Vid bedömning C måste hela ritten inklusive tidtagning tas på 
nytt. 

Ifall det inte går att förfara enligt ovan bör anmälnings- och startavgiften återbetalas. 

Om en idrottare på eget initiativ stannar och uppmärksamgör domaren att ett hinder som skall hoppas är 
fel byggt (t.ex. bom eller flagga saknas) skall tidtagningen avbrytas och hindret kontrolleras. Om i detta fall 

a) hindret är korrekt byggt, påförs ekipaget felpoäng som för vägran och 6 sekunder läggs till tiden för 

https://inside.fei.org/fei/regulations/stewards-manual
https://inside.fei.org/fei/regulations/stewards-manual
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ritten. 

b) hindret är fel byggt, ges inget straff och tidtagningen återupptas så, att ekipaget inte förlorar tid. 

332. Hälsning 

Idrottaren bör hälsa på domarna då ekipaget beträder grundbanan. Att höja spöet eller nicka betraktas som 
hälsning. Fäst säkerhetshjälm behöver inte tas av. Domarkollegiet kan vägra idrottaren starttillstånd ifall 
han inte hälsar. Böter kan även utdömas (338.D) 

333. Rätt att delta 

1. Seniorer kan delta i alla klasser, som inte är begränsade till andra grupper. 

2. Juniorer och unga ryttare får delta i seniorklasser från början av det kalenderår, då de fyller 18 år, men 
kan efter detta inte vid samma tävling delta i klasser för juniorer, unga ryttare och seniorer (med 
seniorklass avses FM-klass och klass, som i tävlingspropositionen är definierad som seniorklass). 
Detsamma gäller för juniorer i fråga om deltagande i klass för unga ryttare. 

3. U25 

- Idrottaren kan delta i U25-klasser från och med början av det kalenderår då hen fyller 16 år till 
slutet av det år hen fyller 25 år. 

4. Unga ryttare 

- Idrottaren kan delta som ung ryttare från och med början av det kalenderår hen fyller 16 år, till 
slutet av det år hen fyller 21 år. 

5. Junior 

- Idrottaren kan delta som junior ryttare från början av det kalenderår då hen fyller 14 år, enda tills 
kalenderårets slut då hen fyller 18 år.   

- Junior ryttaren har rätt att delta i alla öppna junior och vanliga klasser, förutsatt att Idrottarens 
tävlingsresultat berättigar deltagandet. 

6. Barnryttare  

- Idrottaren anses vara barnryttare då hen rider med häst, ända till kalenderårets slut då ryttaren 
fyller 14 år. Med häst menas en ridhäst som inte tävlat i ponnyklasser under det gångna eller det 
föregångna året.  

- Barnryttare har rätt att delta i alla klasser menade för barnryttare och/eller i alla öppna junior och 
vanliga klasser, förutsatt att ryttarens tävlingsresultat berättigar deltagandet. 

7. Ponnyryttare  

- Idrottaren som rider med en ponny är en ponnyryttare till kalenderårets slut då hen fyller 16 år.  

- Ponnyryttaren har rätt att delta i alla öppna klassar menade för ponnyryttare, barnryttare 
och/eller i alla öppna junior och vanliga klasser, förutsatt att Idrottarens tävlingsresultat berättigar 
deltagandet. 

8. Veteranryttare 

- Idrottaren är veteranryttare från början av det år hen fyller 50 45 år. Veteranryttaren har inte 
under ifrågavarande år deltagit i tävlingsklasser där maximihöjd är över 135 cm. 

- Veteranryttare kan delta i klasser för seniorer. 

9. Hästen  

- Hästen får delta i envar klass bara en gång, men idrottaren kan delta med flera än en häst om inte 
reglementet eller tävlingspropositionen innehåller begränsningar. 
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- Samma häst/ponny kan delta i samma klass två gånger med två olika idrottare. Detta gäller för 
klubb- och regionala tävlingar i 100cm klasser eller lägre. I detta fall får hästen inte starta fler 
gånger under samma dag. 

- Häst får delta i högst två klasser per dag. Det kalenderår som hästen fyller 4 år, får hästen starta 
inom tiden 1.1.- 31.7 i högst en 100 cm klass per dag. Från och med 1.8. kan en 4-årig häst delta i 
högst en klass på 110 cm. 

10. Kvalificeringsbestämmelser för deltagande  

För att få delta i större klasser än 80cm, bör idrottaren ha två tävlingsresultat, med högst 8 4 felpoäng på 
grundbana/första fas eller minst 60% 65% resultat i en klass med stilbedömning i en klubb- eller regional 
tävling på 80cm höjd. Härifrån framåt krävs två tävlingsresultat från högst 10 cm lägre klassers 
grundbana/första fas, med högst 8 4 felpoäng eller minst 60% 65% resultat från en klass med stilbedömning 
i en klubb-, regional eller nationell tävling. Även resultat uppnådda i banhoppningen från en fälttävlan 
accepteras. Resultaten skall vara uppnådda under det ifrågan varande eller de därifrån varande två 
föregående kalenderår. 

Resultaten gäller per idrottare. Efter att ha klarat kvalificeringen kan idrottaren delta i 10cm högre 
tävlingsklasser med ponny/häst enlig reglementet och propositionen. 

Nämnda begränsning gäller inte för unga hästar (4-8 år) i klasser öppna för unga hästar. 

Idrottare som har godkänt har två tävlingsresultat, med högst 4 felpoäng på grundbana/första fas eller minst 
65% resultat i en klass med stilbedömning från 130cm eller högre klasser under de senaste fem åren, kan 
delta i tävlingar utan kvalresultat. 

För att få kvalresultaten, måste tävlingens resultat publiceras i KIPA minst som bifogad fil fr.o.m. 1.1.2015. 

 

334-340. i reserv 

7. BEDÖMNINGSMETODER 

341. Bedömningsmetoder 

Bedömningsmetoderna är: 

Bedömning A  (= på basen av felpoäng) 

Bedömning C  (= på basen av tiden) 

Bedömningsmetoden meddelas i tävlingspropositionen. 

342. Bedömning A (på basen av felpoäng) 

Genom att addera felpoängen på hindren och för överskriden maximitid erhålls ekipagets resultat felpoäng. 
I vissa bedömningsmetoder bestäms ordningsföljden vid lika antal felpoäng på basen av tiden. 

1. Bedömning A.0 

Ekipage som klarat grundomgång eller omhoppning felfritt är lika placerade segrare. Enbart felfria 
prestationer premieras. Tiden har ingen betydelse, men ekipaget måste klara av banan inom maximitiden. 
Bedömningen tillåter högst en omhoppning. 

- A.0.0  Ingen omhoppning 

- A.0.1  En omhoppning 

2. Bedömning A.1 

Ekipage som i grundomgången eller omhoppningen erhållit samma antal felpoäng är likvärdiga. 
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Bedömningen tillåter högst två omhoppningar (enbart felpoängen beaktas) 

- A.1.0   Ingen omhoppning 

- A.1.1  En omhoppning 

- A.1.2  Två omhoppningar 

3. Bedömning A.2 

Ekipage som erhållit samma antal felpoäng på grundbanan skiljs åt på basen av tiden. Bedömningen tillåter 
högst en omhoppning mellan de ekipage som har samma lägsta antal felpoäng och samma tid. I 
omhoppningen avgör felpoäng och tid. 

- A.2.0 Ingen omhoppning 

- A.2.1 En omhoppning 

4. Bedömning  AM 

(en kombination av bedömningarna A.1 och A.2) 

4.1. AM 3 

De ekipage som på grundbanan fått samma lägsta antal felpoäng går vidare till omhoppning. I 
omhoppningen avgör felpoäng och tid. Övriga ekipage placeras på basen av felpoäng på grundbanan. 

4.2.AM 4 

De ekipage som på grundbanan fått samma lägsta antal felpoäng går vidare till omhoppning. De ekipage 
som i denna omhoppning fått samma lägsta antal felpoäng går vidare till en andra omhoppning. I denna 
avgör felpoäng och tid. Övriga ekipage placeras på basen av felpoäng i första omhoppningen/på 
grundbanan. 

4.3 AM 5 

De ekipage som på grundbanan fått samma lägsta antal felpoäng går vidare till omhoppning. I 
omhoppningen avgör felpoäng och tid. Övriga ekipage placeras på basen av felpoäng och tid på 
grundbanan. 

4.4. AM 5.2 (direkt omhoppning) 

De ekipage som får en felfri bana, hoppar direkt omhoppningen. 

Ekipaget får ny startsignal för omhoppningen. Från den nya startsignalen har ekipaget 45 sekunder tid på 
sig att rida över startlinjen. De som deltar i omhoppningen får inte lämna tävlingsbanan mellan grundbanan 
och omhoppningen.  

Ifall ingen lyckas rida en felfri bana, placeras ryttarna på basis av grundbanans felpoäng och tid.  

Detta bedömningssätt får användas endast ifall det nämns i tävlingsinbjudan. 

Detta bedömningssätt får inte användas i Grand Prix klasser eller i klasser där det delas tävlingens största 
vinster.   

4.5. AM 6 

De ekipage som på grundbanan fått samma lägsta antal felpoäng går vidare till omhoppning. De ekipage 
som i denna fått samma lägsta antal felpoäng, går vidare till en andra omhoppning. I denna avgör felpoäng 
och tid. Övriga ekipage placeras på basen av felpoäng och tid i första omhoppningen/på grundbanan. 

5. Idealtid-bedömning 

- Normal hinderbana och felpoäng enligt bedömning A 
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- Banan har givits av banbyggaren och överdomaren en idealtid (vägen som banan mätts kan vara utritad 
på banskissen – tempo enligt propositionen) 

- Vid lika felpoäng är det ekipage som ridit närmare idealtiden vinnaren 

- Ekipaget ådrar sig ett felpoäng för varje fyra sekunder som överstiger eller underskrider maximitiden 
med mer än 4 sekunder. Så ifall idealtiden är 50 sekunder, är alla tider mellan 46 - 54 sekunder felfria. 

 

• 51,24s (=1,24s från idealtiden) -> 0 fp 

• 48,00s (=2,00s från idealtiden) -> 0 fp 

• Ett nedslag, tiden 50,11s (=0,11s från idealtiden) -> 4 fp 

• 70,10s (=20,10s från idealtiden) -> 5 fp 

6. Felpoängstabell 

För varje under tävlingsprestationen gjort fel belastas ekipaget med felpoäng enligt följande: 

- Olydnad första gången (347.): 4 felpoäng 
- Nedslag av hinder eller tramp i vattengraven/på markeringsbandet (348.): 4 fp 
- Olydnad andra gången (347.): uteslutning 
- Omkullridning och/eller avfallning (349.): uteslutning 
- Olydnad, varvid hinderdel faller (347.5.b): 4 fp + 6 sekunders tidstillägg 
- Överskriden maximitid på grundbanan och i omhoppning där tiden inte avgör: 1 fp för varje påbörjad 

fyra sekunder 
- Överskriden maximitid på grundbana eller i omhoppning där tiden avgör: 1 fp för varje påbörjad 

sekund 
- Överskridning av dubbla maximitiden (346.B.11): uteslutning 

343. Bedömning C (på basen av tid) 

Vid bedömning C medför felen straffsekunder, som läggs till ekipagets resultattid. 
1. Bedömning av fel vid bedömning C 
- Nedslag av hinder eller tramp i vattengrav: 4 sekunder (3 s. vid tävling i två faser (367) samt i 

omhoppning enligt bedömning C) vid utetävling, 3s vid tävling i ridhus. 
- Olydnad första gången: inga straffsekunder 
- Olydnad andra gången: uteslutning 
- Omkullridning och/eller avfallning: uteslutning 
- Olydnad, varvid hinderdel faller: 6 sekunders tidstillägg 
- Vid bedömning C tillämpas i stället för maximitid en tidsgräns på: 

- 3 minuter, om banans längd är över 600 m 
- 2 minuter, om banans längd är under 600 m 

- Överskridande av tidsgränsen: uteslutning 
2. Ekipagets resultattid erhålls p å följande sätt: 

Till tiden som förflutit för prestationen adderas eventuellt tidstillägg för rubbande av hinderdel i 
samband med olydnad (344, 339 B.b) samt eventuella straff-sekunder för nedslag eller tramp i 
vattengrav. 

3. Bestämmande av placering: Ekipaget som erhållit kortaste resultattid är segrare, den näst snabbaste 
andra osv. Vid lika resultattid kan en omhoppning om f ö r s t a  p l a c e r i n g  ordnas, ifall detta 
omnämnts i propositionen. Övriga ekipage med samma resultattid är lika placerade. 
Till omhoppning kan hindren höjas och/eller förlängas och deras antal minskas 

344. Omhoppning 

Omhoppning, ifall sådan behövs, skall i regel anordnas omedelbart efter resp. grundomgång. Vid 
omhoppningen iakttas följande bestämmelser. 
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1. Startordningen får inte ändras. 

2. I regel minskas antalet hinder. I omhoppningen ingår minst hälften av grundbanans hinder, dock minst 
6 hinder. Två enkelhinder som inte ingått i grundbanan får läggas till omhoppningen. Alternativt får 
man ändra ett av grundbanans rättuppstående hinder till längdhinder eller tvärt om. I detta fall anses 
hindret vara ett nytt, inte i grundbanan ingående hinder och de tidigare nämnda max. antalet gäller. 
Hinder som inte ingår i grundomgången bör vara antingen rättuppstående eller oxrar (eller ett av 
vardera typen). 

Hindren i fråga bör vara utplacerade på banan före besiktningen av grundbanan eller modifieras från 
hinder som ingått i grundbanan, samt tydligt utmärkta i banskissen. Alternativt för två nya hinder kan 
man använda två rättuppstående dubbelserie hinder som hoppas från andra hållet än under 
grundbanan. I detta fall får inga nya hinder användas.  

Ifall grundbanan inkluderat en eller flera kombinationer, skall omhoppningen också inkludera minst en 
dubbelkombination.  

Ifall klassen rids i flera omgångar innan omhoppningen, anses inte de tidigare omgångarnas hinder som 
extra nya hinder. Även grundbanans/omgångarnas hindermaterial kan ändras till omhoppningen ifall 
domarkollegiets ordförande det godkänner. Ändringar i hindermaterial skall meddelas i banritningen. 
Hinder, där det byts/läggs till material innan omhoppningen, anses inte vara nya hinder.  

Tempot skall vara detsamma som i grundomgången. Om flera omhoppningar erfordras kan antalet 
hinder gradvis minskas, dock inte till under sex i medelsvåra och svåra klasser.  

3. Hindrens typ och utseende får inte ändras, bortsett de ovan nämnda ändringar av hindertyp och de 
måste hoppas i samma riktning som i grundomgången. Del(ar) av kombination kan avlägsnas, dock inte 
från mitten. 

4. Ifall ekipagen i omhoppningen har varit felfria i föregående omgång kan hindren höjas och/eller 
förlängas, men deras mått får inte överstiga de i bilaga 3 definierade max. höjd/-längd för ifrågavarande 
klass. I nationella klasser kan hinderhöjden i omhoppning höjas med 10cm över den höjd som 
meddelats i propositionen. 

5. I handikappklasser höjs (förlängs) lika många hinder för handikapphästarna som för de övriga. 

6. Ifall inte annat bestäms i reglementet (t.ex. puissance och barriär-hoppning) får antalet omhoppningar 
vara högst två. 

7. Idrottare som med domarkollegiets tillstånd avstår från omhoppningen, placeras sist av de till 
omhoppning berättigade. Ifall de är flera är de lika placerade och ev. pris delas. 

I fall 7c lottar domarkollegiet placeringen för ekipagen. 

Tillstånd att utebli från omhoppningen beviljas av domarkollegiet 

Giltigt skäl är: 

a. Hästen är skadad 

b. Idrottaren är skadad 

c. Endast en idrottare deltar i omhoppningen (med flera hästar) 

d. Övrigt av domarkollegiet godtaget skäl, t.ex. idrottarens eller hästens ringa erfarenhet eller 
deltagande i annan klass under samma dag. 

Olovligt uteblivande från omhoppning kan medföra avstängning från tävlingen. Ekipage som inte 
deltagit i omhoppning, trots rätt därtill är lika placerade med de i omhoppningen uteslutna och de som 
avbrutit i omhoppningen. 

8. Idrottare som avbryter eller avsiktligt förorsakar sin uteslutning i omhoppningen trots möjlighet till 
placering kan dömas till böter. 
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9. Omhoppningsmetoderna vid bedömning A finns i punkt 342. 

345. i reserv 
 

8. BEDÖMNING 

346. Uteslutning, avstängning, böter 

Om inte annat anges i TR eller i tävlingsinbjudans särskilda bestämmelser för en viss tävling, avses med 
uteslutning att ekipaget inte får fortsätta sin prestation, men idrottaren har efter att ha avbrutit eller blivit 
utesluten rätt att göra ett hoppförsök på ett enkelhinder, som ingår i banan. Ovannämnda gäller inte ifall 
ekipaget uteslutits p.g.a. omkullridning eller avfallning. Uteslutning är en åtgärd förorsakad av inträffat fel, 
inte ett straff. 

Uteslutning sker antingen på basen av domarkollegiets bedömning eller bestämmelserna i TR. 

A. I följande fall sker uteslutning på basen av domarkollegiets bedömning 

1. Ekipaget kommer inte in på banan trots att den blivit kallad 

2. Idrottaren kommer inte in på banan eller avlägsnar sig inte från banan till häst (undantagsvis då ryttaren 
trillar av hästen efter mållinjen behöver denne inte stiga upp tillbaka på hästryggen), utom då detta 
sker med domarkollegiets tillstånd eller i samband med en olycka 

3. Idrottaren erhåller olovlig hjälp (350.) (jämför B.20) 

4. Idrottaren beträder banan utan tillstånd efter att klassen börjat (330.) 

5. Idrottaren avbryter inte ritten trots given signal (316.) 

B. I följande fall utesluts ekipaget 

1. Ekipaget hoppar, eller försöker hoppa ett hinder på banan före start eller efter prestandan, ifall det inte 
är fråga om ett av domarkollegiet godtaget framhoppningshinder. 

2. Ekipaget startar innan startsignal och hoppar det första hindret (351.) 

3. Ekipaget använder mer än 45 sekunder från det att tidtagningen inletts till att hoppa det första hindret, 
förutom i fall som sker av ryttaren oberoende orsak (317.6) 

4. Hästen är efter start olydig i mer än 45 sekunder i sträck. (347.) 

5. Ekipaget använder mer än 45 sekunder för att övervinna ett hinder, eller för att övervinna det sista 
hindret och mållinjen. (347.) 

6. Ekipaget hoppar eller försöker hoppa ett hinder innan fel väg korrigerats (347.) 

7. Ekipaget hoppar eller försöker hoppa ett hinder som inte ingår i banan. (347.) 

8. Ekipaget låter bli att hoppa ett hinder som ingår i banan (347.) 

9. Ekipaget hoppar i banan ingående hinder i fel ordning (347.) 

10. Ekipaget hoppar ett i banan ingående hinder i fel riktning (347.) 

11. Ekipaget överskrider den dubbla maximitiden (345.) Ifall ekipaget p.g.a. force majeure får förnya ritten, 
bör ritten fullgöras inom maximitiden även i det fall att ritten återupptagits från den punkt den 
avbrutits. 

12. Ekipaget hoppar ett nedslaget hinder innan det byggts upp på nytt (320.) 

13. Ekipaget fortsätter avbruten ritt genom att hoppa eller försöka hoppa ett hinder innan ny startsignal 
(316.) 
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14. Ekipaget hoppar ett valbart hinder mer än en gång eller hoppar det i fel riktning. 

15. Ekipaget underlåter i samband med olydnad på kombination att hoppa alla kombinationens delar på 
nytt (304.) Ovanstående gäller inte sluten kombination (305.) 

16. Ekipaget hoppar två enkelhinder i en kombination i ett språng. 

17. Ekipaget hoppar det första hindret utan att ha passerat startlinjen 

18. Idrottaren överskrider inte mållinjen till häst innan han lämnar banan 

19. Idrottaren och/eller hästen avlägsnar sig från banan utan domarkollegiets tillstånd innan ritten 
avslutats. Ovannämnda gäller även i det fall att startlinjen inte överskridits. 

20. Uppsutten Idrottare tar emot något annat än hjälm eller glasögon (350.) 

21. Ekipaget hoppar ut (upp, ned) ur sluten kombination fel väg eller rider igenom hindret (305.) 

22. Vid den andra olydnaden 

Instruktion: I klasser som är öppna för 4-6 åriga hästar, tillåts ekipaget fortsätta efter den andra 
olydnaden (=ekipaget är uteslutet). Efter tredje vägran avbryts ritten med tre ljudsignaler.  

23. Då ekipaget inte kan slutföra ritten p.g.a. att Idrottaren eller hästen råkat ut för en olycka 

24. Vid avfall eller omkullridning under tävlingsprestationen då ekipaget kommit in på tävlingsbanan (även 
innan startsignal eller överskridande av startlinje). Vid avfall eller omkullridning efter mållinjen kvarstår 
ekipagets resultat enligt utförd prestation. Ifall avfall eller omkullridning sker efter att ekipaget kommit 
in på arenan, men innan ekipaget överskridit startlinjen, kan ekipaget inte starta i klassen. Ekipaget 
markeras i Equipe som ”ej startad”. 

25. Ifall domarkollegiet, av vilken orsak som helst anser att hästens eller ryttarens kondition inte tillåter 
fortsättning av ritten. 

C. Avstängning 

Avstängning innebär att idrottaren och hans häst(ar) inte får delta i pågående klass. Domarkollegiet kan 
utvidga avstängningen att gälla alla återstående klasser för dagen eller i ifråga varande tävling. Förbudet 
att delta kan med FRF styrelses beslut utsträckas att gälla även andra tävlingar under en viss period. 

Utöver vad i TR I (Allmänna bestämmelser) stadgats kan följande fall medföra avstängning: 

1. Idrottaren beträder banan till fots efter att klassen börjat (330.) 

2. Idrottaren hoppar eller försöker hoppa framhoppningshindret på banan fler gånger än tillåtet. 

3. Idrottaren hoppar eller försöker hoppa utan lov ett hinder som ingår i en klass han senare skall delta i 

4. Idrottaren vägrar utan domarkollegiets tillstånd att delta i omhoppning (335.) 

5. Idrottaren häst har barrerats (328.) 

6. Idrottaren använder eget material vid framhoppningen (329.) 

7. Idrottaren hoppar ett framhoppningshinder i fel riktning (328.) 

8. Idrottaren behandlar hästen på ett olämpligt sätt (Allmänna bestämmelser § 59.1.2.) 

9. Idrottaren rider på banan utan tillstånd (330.) 

10. Idrottaren deltar i klass där han eller hästen inte är startberättigad 

11. Orsak påkallade av djurskyddslagen 

12. Hästen blöder från mun eller sida, hästen är halt. Avstängning är obligatoriskt ifall hästen blöder och 
det finns märken av överdriven användning av spö eller sporrar i hästens sidor eller någon annanstans 
på kroppen. Ifall det blöder lätt från hästens mun kan stewarden eller domaren kontrollera (genom att 
torka eller spola med vatten) om orsaken för blödningen är att hästen bitit sig i tungan eller läppen. Ifall 
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orsaken för blödningen är någon annan, skall avstängning ske. Ifall blödning upptäckts genast efter 
prestationen skall i ovannämnda situationer avstängning från andra klasser göras, likaså från klassen 
ifråga.  

13. I fall angivet i punkt 346.D.3. 

D. Böter 

I följande fall kan domarkollegiets ordförande utfärda bot eller gult kort till idrottaren i enlighet med 
Allmänna Reglementet TR 1: 

1. Ekipaget avlägsnar sig inte omedelbart från banan efter avslutad ritt eller det att det uteslutits 

2. Ekipaget kommer inte in på banan eller avlägsnar sig inte från banan genom den port som anvisats i 
banskissen. 

3. Ekipaget gör efter uteslutning eller efter att ha avbrutit fler än ett hoppförsök på ett enkelhinder, gör 
det ur fel riktning eller på ett enkelhinder i en kombination. Ekipage som gått omkull har inte rätt till 
ett hoppförsök. 

4. Ekipaget hoppar efter ritten ett eller flera hinder på banan 

5. Ekipaget hoppar andra än av arrangören uppställda hinder på framridningsområdet 

6. Ekipaget förorsakar avsiktligt sin uteslutning eller avbryter utan giltig orsak i omhoppning då det ännu 
har möjlighet till placering 

7. Idrottaren hälsar inte på domarkollegiet i grundomgången (332. & 351.) 

8. Idrottaren behandlar hästen olämpligt 

9. Idrottaren avlägsnar inte trots uppmaning reklam från sin/hästens utrustning 

10. Idrottaren rider i reglementsvidrig klädsel, med felaktig utrustning eller hästen är fel betslad eller sadlad 
(325., 326.). 

9. TILLÄMPNING AV FELPOÄNGSTABELL 

347. Olydnad 

1. Följande anses som olydnad: 
- Fel väg som rättats i tid 
- Vägran 
- Utbrytning 
- Istadighet 
- Varje volt eller volt (en eller flera) tillbaka av vilken orsak som helst var som helst på banan. 
- Olydnad är också om ekipaget rider runt föregående hinder innan det hoppar det följande, ifall inte 

bansträckningen kräver detta. 

2. Följande anses inte som olydnad: 

2.1 Ekipaget gör volter i högst 45 sekunder för att kunna göra ett nytt hoppförsök i samband med vägran 
eller utbrytning. 

2.2 Att närma sig hindret snett (med sidan före), att rida sick-sack utan att korsa sin egen väg, eller att 
svänga skarpt mot hindret i avsikt att hoppa det anses inte som olydnad, ifall ekipaget inte passerar 
hindret eller mållinjen under anridningen (dvs. en tänkt linje som förlänger hindrets front eller 
mållinjen på vardera sidan). 

3. Fel väg uppstår då ekipaget: 

a) inte följer en i banskissen utmärkt (=obligatorisk) väg 
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b) passerar på fel sida ett märke som markerar en obligatorisk väg, start eller mållinje 

c) inte hoppar hindren i den ordning eller riktning som uppgivits i banskissen 

d) hoppar eller försöker att hoppa ett hinder som inte ingår i klassen eller lämnar ett hinder som hör till 
klassen ohoppat 

4. Fel väg som korrigerats i tid 

a) För att korrigera fel väg måste ekipaget återvända till den punkt där felridningen inleddes. 

b) Att passera mållinjen eller märke som markerar obligatorisk väg på fel sida och korrigera detta anses 
som fel väg som korrigerats i tid. Detta bestraffas som olydnad 

c) Att överskrida startlinjen i fel riktning anses inte som fel, ifall ekipaget senare överskrider den i rätt 
riktning före det hoppar det första hindret. Klockan startas då ekipaget överskrider startlinjen i rätt 
riktning. 

5. Vägran är: 

a) då hästen stannar framför hindret utan att rubba eller fälla det eller del av det och tydligt blir stående 
eller stiger bakåt (om så bara ett steg) eller vänder bort från hindret. 

Ekipaget bör i detta fall genast göra ett nytt hoppförsök. 

Ekipaget utesluts inte om idrottaren, efter vägran före ett nytt hoppförsök visar hästen hindret. 

Anm.1. Det anses inte som vägran ifall hästen stannar alldeles framför hindret eller del av detta och 
omedelbart, utan att trampa bakåt hoppar hindret från stället. 

Anm. 2. Vid vägran i helt slutet hinder (fålla eller bank) måste ekipaget fortsätta framåt. Ekipaget får 
dröja högst 45 sekunder i hindret eller tills en andra vägran (totalt under prestationen) uppstår. Ifall 
ekipaget hoppar ut ur hindret i fel riktning utesluts ekipaget. 

b) då hästen stannar så nära vilket som helst hinder som skall hoppas, att hindret eller del av detta eller 
del av kombination faller eller rubbas av idrottare eller häst skall ljudsignal omedelbart ges för att 
avbryta ritten. Medan idrottaren väntar på att hindret skall återställas skall röd flagga hållas höjd vid 
hindret. Ekipaget bör hålla sig i närheten av hindret under det att det ställs i ordning 

Domarkollegiet ger ljudsignal då hindret är återställt och startar klockan när hästen trampar av i 
hoppet. Ifall av vägran i kombination startas klockan då hästen trampar av framför dess A-del. 

Ifall man kan misstänka att idrottaren inte hört avbrottssignalen bör speakern meddela ”vänta” 
”fortsätt”. 

Ekipaget ges felpoäng för vägran men inte för nedslag. Olydnad under väntetiden anses inte som fel. 
Att falla ur sadeln eller att rida omkull under väntetiden leder till uteslutning. Även andra stadganden 
rörande uteslutning är i kraft. 

Tiden som förflutit från avbrottssignal tills hästen trampar av i hoppet avdras från tiden men ekipaget 
erhåller ett 6 sekunders tidstillägg. 

Anm. 1. Ifall ekipaget fäller eller rubbar del av kombinationshinder och vägrar på följande del av 
kombinationen utan att fälla eller rubba detta ges avbrottssignal. Då det fällda hindret återställts ges 
ny startsignal. Ekipaget ges ett 6 sekunders tidstillägg. 

Anm. 2. Ifall hästen glider igenom hindret skall beroende på omständigheterna dömas antingen för 
nedslag eller vägran. Ifall fallet ses som vägran ges ljudsignal och ekipaget bör hoppa hindret på nytt 
efter att det återställts. Ifall händelsen tolkas som nedslag får ekipaget fortsätta. 

Ifall hästen vid vägran på vattengrav vidrör vattnet döms för vägran, inte för tramp i graven. 

Anm. 3. Ifall hästen stannar framför vattengrav, stiger ned i den utan att trampa bakåt eller vända 
bort och därefter vadar genom graven döms detta som tramp i graven och inte som vägran. 
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c) då hästen misslyckas i uppsprång på bank och glider tillbaka ned från banken 

6. Utbrytning är: 

a) när idrottaren mister kontrollen över hästen och den passerar det hinder som skall hoppas 

b) då ekipaget hoppar hindret utanför markeringen 

c) då hästen eller vilken som helst del av den passerar den tänkta förlängda linjen i sidled från hindret 
(”fronten”) eller del av kombination som skall hoppas, mållinjen, eller obligatoriskt vändmärke som 
står i tur att passeras. 

Ekipaget bör i bägge fallen göra ett nytt försök. 

7. Istadighet 

a) Som istadighet betraktas om hästen i vilken situation eller vilket tillfälle som helst (undantaget 339. 
B.a anm.1.) stannar, trampar bakåt eller stegrar sig. Även om idrottaren med avsikt stannar hästen 
betraktas detta som istadighet. 

b) Uteslutning p.g.a. istadighet sker i följande fall: 

- Istadighet pågår över 45 sekunder 

- Ifall det tar mer än 45 sekunder att övervinna ett hinder 

8. Volt eller volt tillbaka 

uppstår då hästen korsar sitt eget spår mellan två på varandra i klassen följande hinder (start- och mållinjen 
tolkas som hinder) 

Även om idrottaren avsiktligt gör en volt (t.ex. för att få hästen under kontroll) tolkas detta som olydnad. 
Flera på varandra följande avsiktliga volter på ungefär samma plats bestraffas som en olydnad. I samband 
med vägran eller utbrytning (efter eventuell ryggning) får ekipaget göra en eller fler volter eller volter 
tillbaka för att göra ett nytt hoppförsök utan att detta bestraffas som olydnad flera gånger. 

348. Nedslag 

Nedslag sker då idrottaren eller hästen fäller hindret eller del av detta så att det måste återställas genom 
att lyftas på plats (inte skuffas). 

Som nedslag anses också om idrottaren eller hästen fäller ett hinder eller del av det så att det vilar på endast 
en hållare. 

Hindret anses nedslaget även då en del av det hindrar en annan att falla. T.ex. då den första delen av ett 
längdhinder blir hängande på den följande anses detta som nedslag om den första delen skulle falla ifall 
den följande skulle avlägsnas. 

Om i ett hinder ingår lodrätt ovanför varandra placerade delar anses endast fällning av den översta som 
nedslag. 

På hinder som skall hoppas i ett språng och som består av flera, icke lodrätt ovanför varandra placerade 
delar, t.ex. lutande koppelräck, stigsprång eller trippelbarr döms endast för ett nedslag även om flera delar 
faller. 

Om hinderdel som fallit hindrar hästen att hoppa ett annat hinder bör denna del först avlägsnas. Vid behov 
avbryts ritten med ljudsignal och väntetiden dras av från rid tiden. 

Om ekipaget vidrört hinder eller del av detta och det faller efter att ekipaget överskridit mållinjen döms för 
nedslag endast i det fall att hindret är det sista på banan. Ifall det sista hindret faller först efter att ekipaget 
lämnat banan döms inte för nedslag. 

Tramp i vattengrav anses ha inträffat då hästen med en hov berör vattenytan eller markeringslinjen framför 
och/eller bakom graven. Att välta eller rubba avsprångselementet medför inte fel vid vatten- grav. 
Hinderdomarens beslut är definitivt. 



28  

Tramp i torrgrav anses inte som fel. 

Om ekipaget hoppar över ett tidigare under samma ritt helt nedslaget hinder anses detta inte som fel. 

Ekipaget utesluts om det hoppar ett i tur varande nedslaget hinder innan det byggts upp på nytt. Ifall hindret 
fallit av sig självt utan ekipagets inverkan besluter domarkollegiet huruvida ekipaget utesluts eller inte. 

Ifall ekipaget hoppar ett fel byggt hinder (t.ex. översta bommen saknas) anses detta inte som fel men om 
ekipaget fäller hindret döms för nedslag. 

349. Omkullridning, avfallning 

Omkullridning har skett då hästen faller så att dess bog och bakdel samtidigt rör vid marken, eller marken 
och ett hinder. 

Avfallning har skett då idrottaren fallit från hästryggen och berör marken eller behöver hjälp eller stöd för 
att sitta upp på nytt. 

Ifall det inte är säkert huruvida idrottaren använt sig av stöd eller utomstående hjälp för att undvika fall 
från hästryggen skall domaren döma till idrottarens fördel. 

Om idrottaren sitter av för att t.ex. korrigera sadling eller betsling tolkas detta som fall från hästryggen. 

Omkullridning och avfallning leder alltid till uteslutning. 

Omkullridning och avfallning mellan start- och mållinjen bestraffas oberoende var och varför det sker. 

350. Otillåten hjälp 

Med otillåten hjälp förstås varje fysiskt ingripande av utomstående (medhjälpare, funktionär, publik) i avsikt 
att hjälpa ekipaget i ritten mellan start- och mållinjen. Det är fråga om otillåten hjälp oberoende av om 
ryttaren har bett om den eller inte. Att motta otillåten hjälp till häst mellan start- och mållinjen medför 
uteslutning. Domarkollegiet avgör huruvida det är fråga om otillåten hjälp eller inte. (338.A.3) 

Domarkollegiet kan i undantagsfall ge idrottaren tillstånd att komma in på banan till fots eller till häst ledd 
av en medhjälpare. I detta fall är det inte fråga om otillåten hjälp. 

Att hjälpa den uppsuttna idrottaren under ritten med sadling, betsling eller att räcka honom spöet medför 
uteslutning. Att räcka uppsutten ryttare hans hjälm och/eller glasögon anses inte som otillåten hjälp. 
(338.B.20) 

Ifall funktionär som befinner sig på banan eller annan banpersonal uppmärksamgör idrottaren på fel väg är 
det fråga om otillåten hjälp. Ryttaren kan uteslutas enligt domarkollegiets övervägande. (338.A.3) FRF kan 
bestraffa personen som ingripit. (KS 1 59§) 

351. Start och mål 

Ekipaget får inte starta före startsignal. 

Domaren kan vägra starttillstånd i grundomgången, ifall idrottaren inte hälsar på domarkollegiet. (327 och 
338.D.6.) 

Ekipaget har startat och ritten inletts, då det efter given startsignal i rätt riktning överskridit startlinjen. 

Ritten är avslutad då idrottaren efter att ha hoppat det sista hindret till häst i rätt riktning överskridit 
mållinjen, eller om mållinje inte finns hoppat det sista hindret. 

Start- och mållinjen får under ritten överskridas, ifall inte annat föreskrivits. 

352. Tid 

Med ekipagets tid förstås den tid det tagit att genomföra ritten, minskat med tiden för avbrott (345) och 
med tillägg av tilläggstiden för olydnad. (339 B.b). 
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Tidtagningen börjar när hästens bringa efter given start- signal i rätt riktning passerar startlinjen eller när 
45 sekunder förflutit från det att startsignal givits (undantag 317.2) och avslutas när hästens bringa i rätt 
riktning passerar mållinjen efter att ha hoppat det sista hindret. 

Klassens maximitid beräknas enligt bilaga 4. Maximitiden för både grundomgången och omhoppningen bör 
tydligt framgå ur banskissen. 

Ifall tiden inklusive ev. avdrag och tillägg enligt 1. stycket överskrider maximitiden belastas ekipaget med 
felpoäng för överskriden maximitid i enlighet med bestämmelserna för respektive bedömning. 

Överskridande av dubbla maximitiden medför uteslutning. 

OBS: Vid bedömning A är tiden för ritten = resultattiden 

353. Tidtagning 

Fr.o.m. 3. nivåns tävlingar tas tiden elektroniskt och med två digitala stoppur. Ifall den elektroniska 
tidtagningen inte fungerar tas tiden alltid med samma stoppur. Om inte heller denna fungerar tas tiden 
med det andra. Tiden tas med 1/100 s. noggrannhet. 

Tidtagaren bör befinna sig i domarens omedelbara närhet. 

Förutom tidtagningsapparatur bör domarkollegiet förfoga över extra stoppur för tidtagning i bl.a. följande 
fall som påverkar ekipagets resultat: 

a) Tiden från given startsignal till startlinjens överskridande 

b) Fortlöpande istadighet 

c) Tiden mellan hoppen på två på varandra följande hinder 

Om tidtagningen avbryts i samband med olydnad ges tilläggstid (347. B.b). 

Tidsförlust i samband med olydnad avdras inte, förutom i mom. 347.B.b nämnda fall. 

Ekipagets resultattid bör meddelas genast efter ritten, förutom i mom. 310 nämnda fall. 

Det är inte möjligt att reda ut sluttiden från digitala inspelningar. 

 

10. SPECIALKLASSER 

354. Puissance 

1. Puissance är en hoppning avsedd att pröva hästarnas förmåga att övervinna ett begränsat antal stora 
hinder. Puissance anordnas inte i ponnytävlingar. 

2. Klassen får ha 4...6 mellan 140 och 170 cm höga, max. 220 cm långa hinder. Kombinationer, vattengrav 
(-hinder), torrgrav eller andra naturhinder är inte tillåtna. Minimitempo i grundomgången är 300 
m/min. Vid bestämning av ordningsföljden har tiden, med undantag av ev. felpoäng för överskriden 
maximitid, ingen betydelse. 

3. Omhoppningsbanan består av två hinder. I om hoppningen tas ingen tid och det finns ingen maximitid. 
Start- och mållinjen måste dock överskridas. Ett av omhoppningshindren bör vara en mur (utan 
avsprångsbom el dyl.) och det andra ett längdhinder. Hindren får i omhoppningen höjas över klassens 
maximimått. 

4. Ifall ekipagen i omhoppningen klarat föregående omgång felfritt, höjs (förlängs) hindren. 

5. Ekipage får i omhoppning, före överskridandet av startlinjen, hoppa ett för detta ändamål anvisat 
hinder. Fel på detta hinder beaktas inte. Om ekipaget försöker hoppa hindret flera gånger eller i fel 
riktning utesluts ekipaget. 
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6. Ifall tävlingen inte avgjorts efter den tredje omhoppningen kan domarkollegiet avbryta klassen. Ifall 
idrottarna inte vill fortsätta efter den tredje omhoppningen måste domarkollegiet avbryta klassen. Ifall 
klassen inte avgjorts efter den fjärde omhoppningen måste domarkollegiet avbryta klassen. I dessa fall 
placerar sig alla kvarvarande ekipage på första plats. Hedersprisen lottas. Prispengarna delas lika. 

7. Ifall en idrottaren vägrar delta i omhoppning eller avbryter tillämpas bestämmelserna i mom. 343.7. 

355. Fault-and-out (Glückspringen) 

1. Maximitiden är 45 eller 60 s. Tiden anges i propositionen och på banskissen. Samma väg rids vid behov 
flera gånger, varvid startlinjen inte behöver överskridas. Mållinje finns inte och tempot är valbart. Om 
ekipaget har vidrört ett hinder och det faller efter att ekipaget lämnat banan räknas detta inte som fel. 

2. Kombinationer, bankar etc. får inte förekomma. 

3. Efter att maximitiden utgått, eller fel enligt 347…350 skett avbryts ritten. Efter utgången tid måste 
ekipaget hoppa följande hinder och tiden tas då hästens framhovar vidrör marken efter hindret. 

4. Vid ekipagets första fel från 

a) nedslag eller tramp i vattengrav fortsätter ekipaget över följande (tidtagnings-hindret) och tiden tas 
då hästens framhovar berör marken bakom detta. 

b) Olydnad eller fel väg eller om ekipaget av orsak eller annan inte hoppar tidtagningshindret avbryts 
ritten och maximitiden noteras som ekipagets rid-tid. 

Vid lika antal felfritt hoppade hinder vinner det ekipage som hoppat tidtagnings-hindret. 

5. Placeringen bestäms så att för varje, inom maximitiden felfritt hoppat hinder ges 2 poäng och för 
nedslaget hinder 1 poäng. Hindret anses felfritt hoppat om hästens framhovar berör marken före 
ljudsignalen. 

6. Ekipaget som erhållit högsta poäng är segrare, näst högsta 2. osv. Vid lika antal poäng avgör tiden. 
Ekipage som hoppat tidtagningshindret placerar sig före dem som inte gjort det. Ifall även tiden är 
densamma avgörs segern genom omhoppning. 

7. Omhoppningen sker på samma bana men med förkortad tid. Ifall poängen och tiden är lika är ekipagen 
lika placerade. 

8. Omkullridning eller fall ur sadeln leder till diskvalificering.  

356. Höjdhoppning 

Höjdhoppning arrangeras inte i ponnytävlingar 

1. Hoppningen sker över ett hinder av följande dimensioner: bredd minst 6m, stolparnas höjd 260cm och 
lutning ca 35°. Understa delen av hindret består av en 120...130cm hög häck el. dyl. och övre del av 
med halm el. dyl. flätade bommar (max. dimension inkl. flätning 14cm) 

2. Hindret begränsas med ca 6m breda infångare, vilka invid hindret måste vara minst 160cm höga och 
alltid högre än själva hindret. 

3. Hindret får provas före första omgången på en av tävlingsledningen anvisad höjd. 

4. Tävlingen inleds i allmänhet på 150cm höjd. Hindret höjs med 10cm per gång t.o.m. 180cm och efter 
detta med 5cm. Avståndet mellan häcken och den understa bommen eller bommarna får inte 
överskrida 10 cm. Begynnelsehöjden bör anges i propositionen. 

5. Varje ekipage får göra tre försök på samma höjd och för att få fortsätta senast vid det tredje övervinna 
hindret felfritt. Ingen höjd får lämnas ohoppad. 

6. Olydnad mellan startlinjen och hindret räknas som ett försök. 

7. Tid tas inte. 
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8. Bedömningsgrunder: 

Nedslag ger 2 och olydnad 3 felpoäng. 

Efter tre nedslag på samma höjd eller andra olydnad avbryts ritten. Omkullridning eller fall ur sadeln 
efter hoppat hinder medför ej felpoäng, men ekipaget får inte längre fortsätta tävlingen.  

9. Bestämmandet av placering: 

Det ekipage som hoppat det högsta hindret felfritt är segrare. I detta fall beaktas inte felpoäng från 
lägre höjder. 

Ifall flera ekipage klarar samma höjd är de lika placerade endast i det fall att de felfritt hoppar följande 
höjd och har samma antal felpoäng från tidigare omgångar. 

Ifall inget ekipage klarar ovan avsedda höjd utan felpoäng placeras ekipagen enligt de felpoäng de 
erhållit i detta försök. Ifall flera ekipage har samma minsta antal felpoäng placeras de enligt felpoängen 
från föregående höjd. Är även dessa samma beaktas föregående omgång osv. 

Exempel på placeringsordningen finns i bilaga 5 

357. Höjd- och längdhoppning 

Höjd- och längdhoppning används inte i ponnytävlingar. 

1. Hoppningen sker över ett hinder, i regel en oxer, vars bakre bom är10…30cm högre än frambommen. 
En låg häck kan placeras framför hindret. Hindret, som skall vara minst 5 m brett, infångas på samma 
sätt som vid höjdhoppning. 

2. Bakre bommen höjs med 5 cm och hindret förlängs med 10 cm för varje omgång. 

3. I övrigt tillämpas bestämmelserna för höjdhoppning. 

358. Barriärhoppning 

I barriärhoppning tillämpas bedömning A med följande ändringar och tillägg. 

1. Hindren är sex likadana rättuppstående hinder uppställda på en linje på ca 11m avstånd från varandra. 
Bommarnas längd är max 3,5 m och tyngd max 10 kg. Bomhållarnas maximidjup är 12 20 mm.  

2. Inledningshöjden är i allmänhet 100cm och hindren höjs för varje omhoppning ifall inte deltagarna i 
omhoppningen har felpoäng från föregående omgång. I ponnytävlingar är inledningshöjden 80cm. 
Kategoriindelning tillämpas inte. 

3. Om avgörande inte sker i första omgången fortsätter de ekipage som har samma minsta antal felpoäng 
till en omhoppning. Ifall då inte heller avgörande sker, fortsätter de ekipage som har samma minsta 
antal felpoäng i den första omhoppningen. Ifall avgörande inte skett efter den tredje omhoppningen 
kan domaren avbryta tävlingen. Ifall inte avgörande skett efter den fjärde omhoppningen måste 
domaren avbryta tävlingen. I dessa fall placerar sig alla kvarvarande ekipage på första plats. 
Hedersprisen lottas. Prispengarna delas lika. Efter den första omhoppningen kan hindrens antal 
minskas till fyra, dock så, att avståndet mellan hindren fortsättningsvis är 11m (de lägsta hindren 
avlägsnas). 

4. Ekipagens startordning är samma under hela tävlingen. 

5. Tid tas inte men start- och mållinjen måste överskridas. 

6. Hindren kan beroende på propositionen vara antingen av samma höjd eller successivt högre. 
Begynnelsehöjderna bör anges i propositionen. 

7. Hindren betraktas som enkelhinder. Sålunda skall ekipaget vid olydnad, utbrytning e. dyl. fortsätta från 
det hinder där avbrottet skedde. Anridningen kan inledas utanför hinderlinjen. 

8. Det ekipage som i den sista omgången har minsta antal felpoäng är segrare, närmast följande 2. etc. 
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Ekipage som inte hoppat om segern, men har samma antal felpoäng från den sista omgången de 
deltagit i är lika placerade. 

Se exempel i bilaga 8. 

359. Hippodromhoppning 

I hippodromhoppning tillämpas bedömning A med följande ändringar och tillägg. 

1. Hoppningen sker över tre eller fyra hinder som skall placeras så att anridningen är bästa möjliga, t.ex. 
ett hinder per långsida och ett eller två på diagonalen. 

2. Inledningshöjden är t.ex. 80cm, 100cm, 110cm och 120cm. I ponnytävlingar är inledningshöjden 80cm. 

3. Deltagarna rider först banan en gång. De som ridit felfritt fortsätter efter att hindren höjts med t.ex. 
10cm. Tävlingen fortsätter enligt samma princip. 

4. Tid tas inte men start- och mållinjen måste överskridas. 

5. Ekipaget avbryter omedelbart då fel i enlighet med felpoängstabellen inträffat (333.4). 

6. Det ekipage som klarat flest antal hinder felfritt är segrare, näst följande 2. etc. 

Vid lika antal felfritt hoppade hinder förfars enligt följande: Om segern rids en omhoppning på den 
senast hoppade höjden. Ifall inte avgörande sker är ekipagen lika placerade. Ekipage som inte deltagit 
i omhoppningen placeras efter dessa. Övriga ekipage med samma antal felfritt hoppade hinder är lika 
placerade. 

360. Duellhoppning 

1. Om antalet deltagare är fler än 16 arrangeras en eller flera uttagningar från vilka de 16 bästa går till 
final. Bestämmelserna om lottningen för finalen finns i bilaga 7. 

2. I finalen tävlar ekipagen parvis mot varandra på identiska banor. 

3. Segraren i varje heat möter i följande omgång segraren i ett annat tills de två bästa möts i final. 

4. I finalen får varje idrottare rida endast en häst, valbar bland de hästar som är kvalificerade för denna. 

5. Endast enkelhinder ingår i banan. För varje fel (nedslag, olydnad) ges en felpoäng. Om ekipaget vid 
olydnad slår ned hindret ges en felpoäng och ekipaget fortsätter till följande hinder utan att vänta på 
att hindret byggs upp på nytt. Ekipaget som har minsta antal felpoäng är segrare i respektive heat. Vid 
lika antal felpoäng avgör tiden. Segraren möter segraren i ett annat heat tills de två bästa möter 
varandra i final. 

6. Om två ekipage i ett heat överskrider mållinjen samtidigt med samma antal felpoäng förrättas 
omhoppning. 

7. Tävlingen kan även genomföras enligt bedömning C, ifall två tidtagningsapparater står till förfogande. 
I detta fall ges 3s. tilläggstid för varje fel. 

8. Om någotdera ekipaget stör det andra genom att komma över på dettas bana utesluts det. 

361. Stafetthoppning I 

1. I stafetthoppning tillämpas bestämmelserna för banhoppning samt bedömning C med följande 
ändringar och tillägg. 

2. Stafetthoppning en tävling mellan lag som består av minst två ekipage. Banan rids lika många gånger 
som laget har medlemmar (banans längd är den sammanlagda väglängden). 

3. Som stafettpinne används ett spö som tävlingsledningen ställt till förfogande. 

4. Laget bör i sin helhet befinna sig på banan under sin tur. 
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5. Lagen startar i programenlig ordning och i den inbördes ordning som lagledaren anmält i samband 
med startanmälan. 

6. Tidtagningen inleds då det första ekipaget överskrider startlinjen och avslutas då det sista överskrider 
mållinjen. 

7. idrottare som tappar stafettpinnen under ritten skall själv ta upp den. Den idrottare som ger pinnen 
vidare måste ta upp den ifall den faller vid byte. Den första olydnaden bestraffas inte, tidtagningen 
avbryts ej heller. Avsittning första gången i samband med tappad stafettpinne leder inte till 
uteslutning. 

8. Lagets resultat erhålls genom att till lagmedlemmarnas sammanlagda rid tid addera de till tid 
omräknade felpoängen ekipagen erhållit. 

Ifall stafettpinnen plockas upp av någon annan än den som borde ta upp den eller stafettpinnen tappas 
en andra gång utesluts laget. 

fall en av lagets medlemmar utesluts, utesluts hela laget. 

9. Laget som erhållit den snabbaste tiden är segrare, nästsnabbaste andra osv. Om två eller flera lag har 
samma snabbaste tid förrättas en omhoppning över minst sex i allmänhet höjda och/eller förlängda 
hinder. Ifall omhoppningstiden är densamma förrättas lottning. 

362. Stafetthoppning II 

1. I stafetthoppning tillämpas bestämmelserna för banhoppning samt bedömning C med följande 
ändringar och tillägg 

2. Laget består av två ekipage. Banan rids två gånger. 

3. Stafettspö används inte. 

4. Laget bör i sin helhet befinna sig på banan under sin tur. 

5. Lagen startar i programenlig ordning men den inbördes ordningen är valfri. 

6. Tidtagningen inleds då det första ekipaget överskrider startlinjen och avslutas då det sista överskrider 
mållinjen. 

7. Ekipagen får när som helst byta rid ordning sinsemellan. Frambenen på följande ekipage får inte lämna 
marken innan det föregående ekipagets framben har berört marken bakom hindret. 

8. Vid inträffat fel ger domaren ljudsignal och ekipagen måste växla ridtur. Vid olydnad måste följande 
ekipage hoppa hindret vid vilket olydnaden skedde. Vid nedslag skall följande ekipage hoppa det 
följande i tur varande hindret. 

9. Lagets resultat erhålls genom att till lagmedlemmarnas sammanlagda rid tid addera de till tid 
omräknade felpoängen ekipagen erhållit. 

Ifall en av lagets medlemmar utesluts, utesluts hela laget. 

10. Laget som erhållit den snabbaste tiden är segrare, nästsnabbaste andra osv. Om två eller flera lag har 
samma snabbaste tid förrättas en omhoppning över minst sex i allmänhet höjda och/eller förlängda 
hinder. Ifall omhoppningstiden är densamma förrättas lottning 

363. Laghoppning 

1. I laghoppning tillämpas bedömning A 

2. Laghoppning är en tävling där ett visst antal idrottares (lagets) individuella resultat adderas. Tävlingen 
kan samtidigt vara individuell. 

3. Laget består av tre eller fyra ryttare. Ingen idrottare får rida mer än en häst och ingen häst får ridas av 
mer än en idrottare. 
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4. Om laget får bestå av fyra ekipage men bara tre står till förfogade får lagledaren bestämma i vilken 
lottningsgrupp laget inte ställer upp ett ekipage. 

5. Lagets ekipage rider banan antingen en eller två gånger under samma dag. Ifall tävlingen rids i två 
omgångar måste det framgå ur propositionen. 

6. Efter att startanmälningstiden utgått får anmäld häst inte bytas ut, ifall in häst eller idrottare bevisligen 
är skadad. 

Till eventuell andra omgång får varken häst eller idrottare bytas ut. 

7. Vars och en lagmedlems prestation bedöms enligt felpoängstabellen. 

Lag vars antal idrottare av orsak eller annan minskar under tävlingen utesluts inte. Ekipage vars 
prestation har avbrutits, tilldelas samma antal felpoäng som det sämsta resultatet i den omgången 
adderat med 20.  De felpoäng som ekipaget erhållit innan avbrottet beaktas inte, förutom i det fall att 
dessa är högre än det sämsta resultatet. I detta fall adderas 20 poäng till ekipagets egna felpoäng. 

8. Laget med minsta sammanlagda antal felpoäng är segrare, det med näst minsta andra osv. Om banan 
rids två gånger sammanräknas lagets tre bästa resultat per omgång. 

Om två eller flera lag har samma minsta antal felpoäng rids en omhoppning över sex höjda/förlängda 
hinder om segern. De tre bästa resultaten per lag beaktas. 

Om resultaten även i omhoppningen lika avgör lagets sammanlagda tid. Ifall även dessa är lika är lagen 
lika placerade. 

Omhoppningen kan också arrangeras så, att i den deltar en ryttare per lag. Om resultatet för två eller 
flera lag är detsamma, är lagen lika placerade. 

Antalet omgångar och antalet deltagare i omhoppning bör nämnas i tävlingspropositionen. 

Om lag som inte är berättigade att delta i omhoppningen har samma antal felpoäng, bestäms 
placeringen av den sammanlagda tiden för lagets tre bästa ekipage (vid tävling i två omgångar beaktas 
tiden i andra omgången). Om också tiderna är lika, är lagen lika placerade. 

364. Zürichhoppning 

1. Banan bör bestå av 8...12 hinder, av vilka en del kan vara kombinationer. 

2. Ekipaget rider valfri väg. Start- och mållinjen får överskridas och hindren hoppas i den i banskissen 
angivna riktningen (så många hinder som möjligt bör byggas så, att de kan hoppas i vardera riktningen). 
Varje hinder får hoppas en gång. Alla delar i en kombination bör hoppas. Försök att hoppa hinder 
måste fullföljas innan följande hinder får hoppas. 

3. Bedömning A.2.0 eller C (4 sek./nedslag). 

365. Hasardhoppning 

1. Banan består av 10...12 hinder, av vilka en del kan vara kombinationer (dock inte mer än 
trekombination) Varje hinder (även del av kombination) är poängsatt på basen av byggnadssätt och 
svårighetsgrad. Antalet hinder som måste hoppas (i allmänhet 6...8) samt det maximala antalet språng 
bör framgå ur banskissen. Ryttaren rider valbar väg och ekipaget bör hoppa det stadgade antalet 
hinder. Hindren får hoppas endast en gång. Försök att hoppa hinder måste fullföljas innan följande 
hinder får hoppas. 

Ett hinder skall ha samma poängvärde oberoende av hoppriktningen. 

2. För varje utan nedslag hoppat hinder får ekipaget poängvärdet för detta hinder. För nedslaget hinder 
ges 0 poäng. Olydnad medför endast tidsförlust. Vid olydnad andra gången utesluts ekipaget. 

Vid olydnad vid andra eller tredje delen av kombinationen måste hela kombinationen hoppas på nytt. 
De poäng som ekipaget fått i kombinationen innan olydnaden beaktas. I övriga fall utesluts ekipaget 
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om det hoppar samma hinder två gånger. 

3. Ekipaget som fått högsta antal poäng är segrare. I fall av lika poäng avgör tiden. Om även den är den 
samma är ekipagen likaplacerade. 

366. Accumulator (hoppning med stigande svårighetsgrad) 

1. Tävlingen avgörs över 6, 8 eller 10 hinder av ökande svårighetsgrad. Kombinationer är inte tillåtna. 

2. Övervunnet hinder ger poäng enligt följande: 1 poäng för det första, 2 för det andra, 3 för det tredje 
hindret osv. Maximipoängen är således 21, 36 eller 55 poäng. Nedslaget hinder ger inte poäng. Övriga 
fel döms enligt bedömning A. 

3. Tävlingen kan ridas med bedömning AM5 eller AM3 eller direkt med bedömningen A.2. Minimiantal 
hinder i omhoppningen är sex vars höjd/längd kan ökas. Hindren rids i samma ordning som i 
grundomgången och de bibehåller samma poängvärde. 

4. Det är tillåtet att bygga ett alternativt hinder som sista hinder. Av det andra hindret görs en joker, som 
är svårare än alternativet och vars poängantal är dubbelt alternativet. Joker kan vara max 15cm högre 
än klassens maximihöjd.  Ifall jokern faller, minskas dess poängvärde från det antal poäng som ekipaget 
dittills samlat under ritten.  

367. Tävling i två faser 

- Vid tävling enligt 367.1 och 2 kan bedömning av första fasen ske enligt A.0, A.1 eller A.2 och den 
andra enligt A.0, A.1, A.2 eller C. Vid tävling enligt 367.3 används bedömning A.2 i den första och A.2 
eller C i den andra fasen. Vid bedömning 367.4 sker bedömning enligt A.0 i första fasen och enligt A.2 
i andra fasen.  

- Vid bedömning A förorsakar överskridande av maximitiden alltid 1 felpoäng för varje påbörjade 4 
sekunder. Vid bedömning C förorsakar nedslag 3 sekunders tidstillägg och överskridande av 
maximitiden uteslutning. 

- Bedömningen bör meddelas i propositionen t.ex. 367.1 (A.1/A.2) I fall klassen arrangeras enligt 
367.3. meddelas hinderhöjden i vardera fasen t.ex. Klass 2 130/120cm, bed. 367.3. (A2/C). 

- Championatspoängen räknas enligt hinderhöjden i den första fasen. 

367.1. Omedelbar II fas. 

- Tävlingen genomförs i två faser utan uppehåll. Mållinjen i första fasen är samtidigt andra fasens 
startlinje. 

- Första fasen består av 7…9 hinder. Kombinationer är tillåtna. Andra fasen består av 4…6 hinder, av 
vilka ett får vara en kombination. Hinder ur första fasen får ingå i den andra. Vardera fasen numreras 
löpande så, att andra fasens numrering fortsätter där den första slutat. 

- I nationella klasser kan den andra fasens hinder överskrida klassens max.höjd med högst 10 cm. 

- Ekipage, som erhållit felpoäng i den första fasen, stoppas med ljudsignal, då det hoppat det sista 
hindret i denna. Ekipaget bör avbryta sin ritt efter den första fasens mållinje. Ekipagets resultat är 
erhållna felpoäng och tid. 

- Ekipage, som inte erhållit felpoäng i den första fasen, fortsätter till den andra, som slutar vid den 
andra fasens mållinje. 

367.2. II fasen efter 30 sekunder från ny startsignal (används ej vid nationella tävlingar) 

Tävlingen genomförs i två faser enligt följande: 

- Första fasen består av 7…9 hinder. Kombinationer är tillåtna. Andra fasen består av 4…6 hinder, av 
vilka ett får vara en tvåkombination. Hinder ur första fasen får ingå i den andra. Vardera fasen 
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numreras löpande så att andra fasens numrering fortsätter där den första slutat. 

- Ekipage som genomfört den första fasen utan felpoäng får en ny startsignal varefter de bör inleda 
den andra inom 30 sekunder. 

367.3. Power and Speed 

- Tävlingen genomförs i två faser utan uppehåll. Första fasens mållinje är samtidigt den andra fasens 
startlinje. 

- Den första fasen består av 5…7 hinder, den andra av 6…8. Det får finnas en kombination i vardera 
fasen. Vardera fasen numreras löpande så att andra fasens numrering fortsätter från var den första 
slutat. 

- Hinderhöjden i vardera fasen meddelas i propositionen. Hindren i den första fasen får vara 10 cm 
högre och/eller längre än i den andra. 

- Tempot i den första fasen är detsamma eller mindre än i den andra. 

- Ekipage som erhållit felpoäng i den första fasen stoppas med ljudsignal då det hoppat det sista 
hindret i denna. Ekipaget bör avbryta sin ritt efter den första fasens mållinje. Ekipagets resultat är 
erhållna felpoäng och tid. 

- Ekipage som inte erhållit felpoäng i den första fasen fortsätter till den andra som slutar vid den andra 
fasens mållinje. 

367.4. Total mängd felpoäng  

- Tävlingen utförs i två omgångar utan paus emellan. Den första omgångens mållinje är samtidigt den 
andra omgångens startlinje.  

- Till den första omgången hör 5…7 hinder, och kan innefatta kombinationer. Till den andra omgången 
hör 6 4…8 hinder, och kan innefatta en kombination. Då man räknar ihop hindren från båda 
omgångarna skall summan vara minst 11 och högst 13 hinder. Båda omgångarnas hinder numreras 
fortlöpande, så att den andra fasens numrering fortsätter där den första fasens numrering slutade.  

- Alla ekipage som inte diskvalificerats i första fasen, fortsätter till andra fasen.  

- Placering görs på basen av den sammanlagda summan av felpoäng i första och andra fasen. Ifall flera 
ekipage har samma summa felpoäng, avgör (utöver felpoängen) andra fasens tid. 

- Ifall ekipaget utesluts eller diskvalificeras i den andra fasen, är hela tävlingsprestationen 
utesluten/diskvalificerad och ekipaget är jämställd med de ekipagen som uteslutits/diskvalificerats i 
den första fasen. 

368. Poänghoppning 

1. Banan består av enkelhinder. Vart och ett hinder är poängsatt från 10 till 120 baserat på 
svårighetsgraden. Hindren bör byggas så att de kan hoppas i vardera riktningen. 

2. Ekipaget får för varje felfritt hoppat hinder det poängtal hindret har. Nedslaget hinder ger inte poäng. 

3. Maximitiden är 45 eller 60 sekunder. Inom denna tid får ekipaget hoppa vilka hinder som helst i valfri 
ordning och riktning. Startlinjen måste överskridas i endera riktningen. 

4. Ekipaget behöver inte göra ett nytt försök i fall av vägran utan får fortsätta till ett valfritt hinder. 

5. Då maximitiden utgår ges ljudsignal. Efter detta måste ekipaget överskrida mållinjen i endera 
riktningen för att notera tiden. Ifall ekipaget inte passerar mållinjen placeras det sist bland dem som 
erhållit samma antal poäng. 

6. Ifall tiden utgår då hästen redan lämnat marken räknas hindret ekipaget tillgodo, ifall det hoppas 
felfritt. 
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7. Nedslagna hinder byggs inte upp. Ifall ekipaget hoppar ett sådant hinder ger detta inte poäng. Detta 
gäller även nedslag och rubbande av markör eller nedre vågrät del av hinder. 

8. Varje hinder får hoppas två gånger. Om ett hinder hoppas tre gånger, frivilligt eller inte, eller om redan 
nedslaget hinder passeras mellan markörerna medför detta inte uteslutning. Ekipaget får dock inte 
poäng för sådant hinder. 

9. Tid som förflyter vid olydnad inkluderas i rid tiden. Vid vägran andra gången avbryts ritten. 

10. Ekipaget med högsta antal poäng är segrare. Vid lika antal poäng avgör tiden. Om båda är lika rids en 
omhoppning enligt samma bestämmelser, men med en maximitid om 40 sekunder 

369. Joker 

1. Banan består av enkelhinder. Vart och ett hinder är poängsatt från 10 till 120 baserat på 
svårighetsgraden. Hindren bör byggas så att de kan hoppas i vardera riktningen. 

2. Ekipaget får för varje felfritt hoppat hinder det poängtal som hindret har. Nedslaget hinder ger inte 
poäng. 

3. Maximitiden är 45 eller 60 sekunder. Inom denna tid får ekipaget hoppa vilka hinder som helst i valfri 
ordning och riktning. Startlinjen måste överskridas i endera riktningen. 

4. Då maximitiden utgår ges ljudsignal. Efter detta måste ekipaget överskrida mållinjen i endera 
riktningen för att notera tiden. Ifall ekipaget inte passerar mållinjen placeras det sist bland dem som 
erhållit samma antal poäng. 

5. Ifall tiden utgår då hästen redan lämnat marken räknas hindret ekipaget tillgodo, ifall det hoppas 
felfritt. 

6. Nedslagna hinder byggs inte upp. Ifall ekipaget hoppar ett sådant hinder ger detta inte poäng. Detta 
gäller även nedslag och rubbande av markör eller nedre vågrät del av hinder. 

7. Varje hinder får hoppas två gånger. Om ett hinder hoppas tre gånger, frivilligt eller inte, eller om redan 
nedslaget hinder passeras mellan markörerna medför detta inte uteslutning. Ekipaget får dock inte 
poäng för sådant hinder. 

8. Tid som förflyter vid olydnad inkluderas i rid tiden. Vid vägran andra gången avbryts ritten. 

9. Ekipaget med högsta antal poäng är segrare. Vid lika antal poäng avgör tiden. Om båda är lika rids en 
omhoppning enligt samma bestämmelser, men med en maximitid om 40 sekunder. 

10. Joker 

10.1 På banan finns ett vederbörligen markerat hinder, jokern. Detta hinder får hoppas två gånger och för 
felfritt hopp ges 200 poäng, men vid nedslag avdras 200 poäng. 

10.2 Jokern ingår inte i banan. Då maximitiden utgått ges ljudsignal varefter ekipaget bör passera 
mållinjen. Efter detta har ekipaget 20 sekunder tid att försöka hoppa jokerhindret. Ifall av felfritt 
hopp ges 200 poäng, vid nedslag avdras 200 poäng. 

10.2  Joker kan vara max 15cm högre än klassens maximihöjd. 

370. Hit and Hurry 

1. Ekipaget får två poäng för varje felfritt hoppat hinder och en poäng för nedslaget. Kombinationer får 
ej förekomma. 

2. Maximitiden är 45...60 sekunder. Olydnad ger inte felpoäng, men tiden räknas med i rid tiden. Ritten 
avbryts vid olydnad andra gången, omkullridning eller fall ur sadeln. I detta fall placeras ryttaren sist 
bland dem som erhållit samma poäng. 

3. Segrare är det ekipage som efter att tiden utgått har högsta antal poäng och snabbaste tid. 
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4. Då maximitiden utgår ges ljudsignal. Ekipaget bör efter detta hoppa följande hinder och klockan 
stannas då hästens framhovar berör marken efter hindret. Hinder som hoppats efter ljudsignalen ger 
inte poäng. 

5. Om maximitiden utgår då hästen lämnat marken i ett hopp räknas detta hinder tillgodo oberoende av 
nedslag eller inte. Tiden tas efter följande hinder enligt punkt. 4 

6. Om ekipaget inte hoppar tidtagningshindret med första försöket avbryts ritten. Ekipaget placeras sist 
bland dem som erhållit samma antal poäng. Ekipage med samma poäng vars ritt avbrutits placeras på 
basen av rid tiden. 

7. Om ett hinder rubbas vid olydnad, ges 6 sekunder tidstillägg (= 6 sek. dras av maximitiden för 
prestationen). När tiden utgår ges ljudsignal och följande hinder är tidtagningshinder. 

8. Omkullridning eller fall ur sadeln leder till diskvalificering.  

371. Winning round (segeromgång) 

371.1 Två omgångar och segeromgång. 

- De 16 bästa ekipagen i första omgången går vidare till andra omgången, där de startar i omvänd 
ordning enligt felpoäng och tid i första omgången. 

- De åtta (8) bästa ekipagen enligt sammanlagda antal felpoäng och tid från vardera omgången ELLER 
på basen av enbart felpoäng och tid i den andra omgången deltar i segeromgången. 

- Banan i den andra omgången kan vara en annan än i den första omgången. 

- Banan i segeromgången är förkortad och i den används hinder från första och andra omgången. 

- Segeromgångens startordning är den omvända resultatordningen enligt totala antalet felpoäng och 
sammanlagd tid ELLER enligt felpoäng och tid i andra omgången i enlighet med propositionen. 

- I segeromgången startar ekipagen med 0 felpoäng. 

- Bedömningen i alla tre omgångarna är A.2. För överskriden maximitid i winning round bestraffas 
ekipaget med ett felpoäng för varje påbörjad fyra sekunder. 

- Denna bedömning tillämpas inte i GP-klass och inte heller i kvalificeringsklass till någon annan klass. 

371.2 Grundomgång och segeromgång 

- Tävlingen består av en grundomgång och en segeromgång i vilken ekipagen startar utan felpoäng. 
Enligt propositionen går antingen de 10 bästa ekipagen från grundomgången, eller de 10 bästa, men 
dock minst 25 % av de startande och alltid alla som ridit felfritt vidare till en segeromgång. 
Startordningen i denna är den omvända resultatordningen i grundomgången (felpoäng och tid). 

- Alla ekipage som deltar i segeromgången startar med noll felpoäng. 

- Bedömningen i båda omgångarna är A.2. 

- Denna bedömningsmetod används inte i Grand Prix- eller i någon kvalificeringsklass. 

- Ifall av uteblivande från segeromgången ersätts uteblivet ekipage inte. 

372. Stilbedömning 

1. Allmänt 

I stilbedömning premieras klassisk hoppning där idrottaren sitter korrekt utan att störa hästen och utför 
uppgifterna på banan med så omärkbara hjälper som möjligt medan hästen följer idrottarens hjälper genom 
banan i ett lämpligt tempo och i god balans. 

Stilbedömningens uppgift är att utveckla idrottare till mera krävande banor och målsättningen är att belöna 
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de faktorer i prestationen som inverkar på att hindren hoppas felfritt. 

Stilbedömningens målsättning är även att likforma hoppridningen i Finland och stilklasser bör användas 
speciellt i ponny- och junior ryttarnas skolning. Stilbedömningsprotokoll (bilaga 9) kan användas på alla 
nivåers tävlingar. 

I stilbedömning tillämpas FRF:s hoppreglemente enligt följande: 
- Bedömningen är alltid enbart stilbedömning, rekommendation enligt 367.1 (A0/stilbedömning) 

eller (A1/stilbedömning). Andra fasen består då av minst 7 hinder (8 ifall det finns ett 
kombinationshinder). Första fasen kan innehålla 5 hinder. 

- Stildomaren(-na) verkar under överdomaren och har egen(-na) sekreterare. 
- Idrottarna hälsar på klassens domare. 
- Ponnyer och hästar borde bedömas skiljt. 
- Stildomarna bör vara 1…3 till antalet. Ifall det används fler domaren, rekommenderas det att 

använda kollegial bedömning. Vid intressekonflikt på regional- eller nationell nivå, rekommenderas 
kollegial bedömning med två eller flera stildomare. 

- Vid planering av banorna har man i fokus de normala distanserna: Kombinationshinder 
(rekommenderas fr.o.m. 100cm klasserna), lång anridning, böjda och raka linjer (inte under 20m i 
1-2 nivåns tävlingar, inte under 17m i 3-5 nivåns tävlingar)   

- Eventuella trav- o.a. specialuppgifter bör framgå ur banskissen. 
- Protokollet tillställs ryttaren efter att resultaten räknats. 
- Bedömningen kan även bedömas med endast en siffra (bilaga 8). Detta rekommenderas endast i 

övningar, t.ex. i ridskolors tävlingsövningar eller klubbtävlingar. 

Domaren bör poängsätta det han ser, oberoende av om han känner ekipaget eller ej. Domarna uppmuntras 
använda sig av hela poängskalan, i protokollet finns plats för styrkor/svagheter där domaren kan motivera 
poäng under 5 eller över 7. I båda protokollen (bilaga 8 och 9) får decimaler användas.  

Poängtabellen är följande: 

utmärkt 10 

mycket bra 9 

bra 8 

ganska bra 7 

tillfredställande 6 

godkänt 5 

otillfredställande 4 

ganska dåligt 3 

dåligt 2 

mycket dåligt 1 

uppvisades inte 0 

 

2. Bedömningsgrunder 

2.1. Idrottare 

Idrottarens sits vid hinder, och mellan dem 

Idrottaren sitter balanserat i lätt-, hopp- eller om uppgiften kräver i djupare sitts mellan hindren. Blicken är 
uppåtriktad mot följande uppgift. Händerna är i linje med hästens mun samt knytnävarna är slutna med 
tummarna uppåtriktade, bredvid varandra. Kroppen följer hästens rörelser i god form. Hälarna är nere, 
stigbygeln på fotbladet, tårna aningen utåtriktade, skänkeln hålls på plats i hoppet. 

Idrottaren anpassar sig i hoppet utan att runda sig i ryggen eller utan att dyka. Handen ger efter i hoppet, 
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tag i hästen manke är tillåtet, tygeln får hänga under hoppet, armbåges vinkel skall vara avspända och 
knytnäven mjukt sluten. Blicken är uppåtriktad mot följande uppgift. Skänkeln är fast på sin plats genom 
hoppet med hälen nere. 

2.2. Ridning av banan 

Anridning, vägar, tempo, rytm, balans och galopp, ryttarens inverkan 

Anridning, m.a.o. tre till fyra steg före hindret. Ekipaget utnyttjar utrymmet dock utan att ta onödigt stora 
svängar. Hästen är runt den inre skänkeln i svängarna och rak på raka linjer. Anridningarna är jämna mitt 
på hindret, avstånden och antalet galoppsprång lämpliga utan stora ändringar i tempot. 

Rytmen hålls genom prestationen också vid förkortning eller förlängning av galoppen. Hästen är i balans, 
lätt framtill, i korrekt galopp och runt den inre skänkeln i svängarna. Galopp ombyte sker i rytm i steg eller 
via några travsteg. Tempot och impulsen i enlighet med uppgiften. 

Idrottaren når de korrekta avsprångspunkterna med små hjälper i god rytm utan att störa hästen. Händerna 
hålls stabila i svängarna och vid anhållning. Smackning och andra ljudhjälper ska inte störa prestationen 
eller hästens koncentration på uppgifterna. Spöet kan användas enligt tävlingsreglementet. Hästen utför 
sina uppgifter hörsamt och lyder villigt framåtbjudande ryttarens hjälper. 

Domarpoängen (bilaga 9) multipliceras med två.  

2.3. Helhetsintryck 

Helhetsintryck av ekipaget, ekipagets samarbete och ”horsemanship”  

Ekipaget kommer in på banan väl förberedd på uppgiften. Hästens utbildningsnivå motsvarar uppgiften och 
hästen och idrottaren bildar ett samarbetskunnigt och harmoniskt par. Hästen är i god kondition och snygg, 
utrustningen ren och lämplig för hästen. Ryttaren är reglementsenligt och med tanke på tävlingens nivå rätt 
klädd. 

Idrottaren uppträder lugnt och enligt goda hästkunskaper före starten och genom hela prestationen. 
Hästen bör kunna lita på ryttaren, och vid eventuellt fel skall korrigeringen ske sakligt och enligt reglemente.  

Idrottarens klädsel och hästens utrustning bör vara säkra och förenliga med reglerna.  

2.4. Minskning av poäng 

2.4.1. Vägring 

För första vägran avdras 3 poäng. Vid vägring andra gången utesluts ekipaget.  

2.4.2. Fällning 

För varje fällning avdras 2 poäng.  

2.4.3. Tidsfel 

För överskriden maximitid avdras 2 poäng.   
 

3. Mästerskapstävlingar 

I mästerskapstävlingar, ifall det finns fler än en domare, väljs en överdomare vars poäng avgör vid jämna 
poäng. Ifall även dessa är samma avgör poängen från den andra banan, ifall även dessa är samma avgör 
poängen i ordningsföljd 1,3. 

I mästerskapstävlingar används alltid protokoll med 3 nummer. 

373. Bedömning av unghästars prestationsförmåga 

I unghästklasser är det möjligt att som bedömning använda uppskattning av unghästens prestationsförmåga. 
I dessa bedöms hästarna i två moment med skalan 0-10. Även decimaler kan användas. Vid bedömning 
används 0,1 decimaler. 
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Bedömningspunkter; 1. Hoppkapacitet och -teknik (med multiplikator två) och 2. Ridbarhet. Bedömning sker 
utgående från hästens ridbarhet samt hoppkapacitet och -teknik. 

Från poängantalet minskas poäng för varje nedfällning 2p 0,5p, för första olydnad 2p 1p och överskridande 
av maximitiden 1p 0,1p för varje påbörjad sekund fyra (4) sekunder. 

Som domare verkar en person specialiserad på unghästars kapacitetsbedömning. Vid intressekonflikt på 
regional- eller nationell nivå, rekommenderas kollegial bedömning med två eller flera stildomare. 

374…378 i reserv 

 

11. FM-tävlingar 

379. Allmänt 

379.1. Bestämmelser 

Mästerskapsklasser bör vara öppna endast för ekipage som tävlar om mästerskapet. 

Ifall ekipaget diskvalificeras eller ekipaget avbryter i en delklass, får ekipaget inte delta i fler delklasser. 

Före FM-klassen skall det finnas en uppvärmningsklass där hinderhöjden är lika eller lägre än i FM-klassen. 
Det är inte obligatoriskt att delta i denna klass. 

I FM-deltävlingarna används antingen klassvisa deltagaravgifter eller en s.k. meetingavgift (innehåller 
avgifterna för alla FM-delklasser, deltagande i ”tröstfinalen”, samt veterinär- och säkerhetskostnaderna). 
Meetingavgiften kan även i vissa fall innehålla box-platsens kostnader, i så fall måste idrottaren ha rätt till 
att få en avgift utan box-plats. Meetingavgiften är häst-specifik.   

I FM-deltävlingarna utdelas placerade ekipage rosetter. Ifall tävlingsarrangören inte utdelar penning- eller 
föremålsvinster, utdelas de tio (10) bäst placerade, som fått ett felfritt resultat, vinster enligt vad som 
beskrivits i tävlingspropositionen. Ifall det inte finns tillräckligt många felfria resultat (under 10), delas 
vinstsumman på de ryttarna som fått ett felfritt resultat. Domarkollegiet besluter om fördelningen av 
föremålspriser. 

379.2. Rätt att delta 

Se TR I §  6-7. Ponnyryttare har dock rätt att delta både i ett finskt ponnymästerskap i ponnyns egen kategori 
och i finskt junior- eller barnryttarmästerskap med annan häst. 

Deltagande ekipage skall innan anmälningstidens utgång under samma eller föregående år ha erhållit minst 
två godkända resultat med max. 8 felpoäng från grundbanan (vid bedömning A) eller första fasen av samma 
nivå som den första deltävlingen (dock inte från första fas med bedömning 367.4). Resultaten godkänds 
endast från nationella (II kategorins ponnyryttare och barnryttare regionala) tävlingar eller motsatta klasser 
ridna utomlands eller internationella tävlingar. Det ovannämnda gäller inte vid hallmästerskap.  

Häst som deltar i FM- tävling för finnhästar, kategori II ponnyn och veteranryttare måste vara minst 7 år 
gammal. 

Vid hallmästerskap kan idrottaren tävla i flera kategorier inom åldersgränserna. Häst/ponny kan endast delta 
i ett hallmästerskap med samma idrottare. 

380. Regler för FM i banhoppning för seniorer 

Tävlingen genomförs som en tävling under tre på varandra följande dagar. En mellandag är tillåten mellan 
deltävlingarna. 

Deltävling I 
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140 cm, bedömning C 

Ekipagens tid omräknas till poäng genom att multiplicera tiden med 0.50. Resultatet anges med två 
decimalers noggrannhet. Den andra decimalen avrundas uppåt från 0,005 och nedåt tom 0,004. 

Ekipaget som efter detta har det lägsta poängtalet ges 0 felpoäng. De övriga ges lika många felpoäng som 
skillnaden i poäng är till segraren. 

Startordningen lottas. De efteranmälda startar först i klassen. 

Deltävling II 

145 cm, bedömning A.2.0., tempo 400 m/min 

Felpoängen beaktas i den slutliga placeringen. Startordningen är omvänd i förhållande till den första 
deltävlingen. De efteranmälda startar först som en egen grupp i omvänd ordning. 

Deltävling III 

145 + 150 cm, två omgångar, bedömning A.1.0., tempo 350 m/min. Den andra omgången över en förkortad 
bana, högst 6…9 hinder/10 språng. 

I den III deltävlingen deltar de tolv (12) bästa ekipagen på basis av I och II deltävlingarnas sammanräknade 
poängantal, samt alla de ekipage som fått samma felpoäng som den sista av de tolv bästa ekipagen. 
Idrottaren kan endast delta i deltävling III med en häst. 

Startordningen i den första omgången är den omvända resultatordningen enligt det sammanlagda 
resultatet från deltävlingarna I och II. Startordningen i den andra omgången är den omvända 
resultatordningen efter deltävlingarna I och II samt den första omgången av deltävling III. 

Placeringarna bestäms på basen av de sammanlagda felpoängen från deltävlingarna I...III. Vid lika antal 
felpoäng rids en omhoppning om medaljerna (felpoäng och tid) Övriga ekipage med lika antal felpoäng är 
lika placerade. 

Godkänt resultat i FM- tävling förutsätter godkänt resultat i alla deltävlingar. 

I deltävling III förrättas ingen skild prisutdelning i klassen utan prisen delas ut från tävlingskansliet. 

381. Regler för FM i banhoppning för unga ryttare 

Tävlingen genomförs i en tävling under tre på varandra följande dagar. En mellandag är tillåten mellan 
deltävlingarna. 

Deltävling I 

130 135cm, bedömning C, tempo 400 m/min 

Ekipagens resultat omräknas till poäng genom att tiden halveras. Resultatet anges med två decimalers nog- 
grannhet. Den andra decimalen avrundas uppåt från 0,005 och nedåt tom 0,004. 

Ekipaget som efter detta har det lägsta poängtalet ges 0 felpoäng. De övriga ges lika många felpoäng som 
skillnaden i poäng är till segraren. 

Startordningen lottas. De efteranmälda startar först i klassen. 

Deltävling II 

140 cm, bedömning A.2.0., tempo 400 m/min 

Felpoängen beaktas i den slutliga placeringen. Startordningen är den omvända i förhållande till den första 
del- tävlingen. De efteranmälda startar först som en egen grupp i omvänd ordning. 

Deltävling III 

140 + 145 cm, två omgångar, bedömning A.1.0., tempo 350 m/min. Den andra omgången över en förkortad 
bana, högst 6…9 hinder/10 språng. 
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Till III deltävlingen tas tolv (12) bästa ekipage på basis av I och II deltävlingarnas ihop-räknade poängantal, 
samt alla de ekipage som fått samma felpoäng, som den sista av de tolv bästa ekipagen.    

Idrottaren kan endast delta i deltävling III med en häst. 

Startordningen i den första omgången är den omvända resultatordningen enligt det sammanlagda 
resultatet från deltävlingarna I och II. Startordningen i den andra omgången är den omvända 
resultatordningen efter deltävlingarna I och II samt den första omgången av deltävling III. 

Placeringarna bestäms på basen av de sammanlagda felpoängen från deltävlingarna I…III. Vid lika antal 
felpoäng rids en omhoppning om medaljerna (felpoäng och tid) Övriga ekipage med lika antal felpoäng är 
lika placerade. 

Godkänt resultat i FM- tävling förutsätter godkänt resultat i alla deltävlingar. 

Ingen skild prisutdelning för klassen i deltävling III förrättas utan prisen delas ut i tävlingskansliet.  

382. Regler för FM i banhoppning för juniorer 

Tävlingen genomförs i en tävling under tre på varandra följande dagar. En mellandag är tillåten mellan 
deltävlingarna. 

Deltävling I 

125 130cm, bedömning AM 5 C, tempo 350 m/min 

Ekipagets placering divideras med två och omräknas härmed till felpoäng som beaktas i den slutliga 
placeringen. Startordningen lottas. De efteranmälda startar först i klassen. 

Ekipagens resultat omräknas till poäng genom att tiden halveras. Resultatet anges med två decimalers nog- 
grannhet. Den andra decimalen avrundas uppåt från 0,005 och nedåt tom 0,004. 

Ekipaget som efter detta har det lägsta poängtalet ges 0 felpoäng. De övriga ges lika många felpoäng som 
skillnaden i poäng är till segraren. 

Startordningen lottas. De efteranmälda startar först i klassen. 

 

Deltävling II 

130cm, bedömning A.2.0., tempo 400 m/min 

Felpoängen beaktas i den slutliga placeringen. Startordningen är den omvända i förhållande till den första 
deltävlingen. De efteranmälda startar först som en egen grupp i omvänd ordning. 

Deltävling III 

130 + 140cm, två omgångar, bedömning A.1.0, tempo 350m/min. Den andra omgången över en förkortad 
bana, högst 6…8 hinder/9 språng. 

Till III deltävlingen tas tolv (12) bästa ekipage på basis av I och II deltävlingarnas ihop-räknade poängantal, 
samt alla de ekipage som fått samma felpoäng, som den sista av de tolv bästa ekipagen. 

Idrottaren kan endast delta i deltävling III med en häst. 

Startordningen i den första omgången är den omvända resultatordningen enligt det sammanlagda 
resultatet från deltävlingarna I och II. Startordningen i den andra omgången är den omvända 
resultatordningen efter deltävlingarna I och II samt den första omgången av deltävling III. 

Placeringarna bestäms på basen av de sammanlagda felpoängen från deltävlingarna I…III. Vid lika antal 
felpoäng rids en omhoppning om medaljerna (felpoäng och tid) Övriga ekipage med lika antal felpoäng är 
lika placerade. 

Godkänt resultat i FM- tävling förutsätter godkänt resultat i alla deltävlingar. 
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I deltävling III förrättas ingen skild prisutdelning i klassen utan prisen delas ut i tävlingskansliet.  

383. Regler för FM i banhoppning för barnryttare 

Tävlingen arrangeras som en tre-dagars tävling. En mellandag är tillåten mellan deltävlingarna. 

Deltävling I  

115 cm, bedömning AM5, tempo 350m/min. 

Ekipaget placering divideras med två och ändras på det viset till felpoäng, vilka beaktas i slutliga placeringen. 
Startordningen lottas. Efteråt anmälda ekipage startar först i kassen.    

Deltävling II  

115cm, bedömning A.2.0, tempo 350m/min. 

Felpoängen beaktas i slutliga placeringen. Startordningen är omvänd från I deltävlingens startordning. De 
efteråt anmälda ekipagen startar som en egen grupp i början av klassen i omvänd ordning. 

Deltävling III  

120+125cm, två rundor, bedömning A.1.0, fart 350m/min. På andra rundan kortare bana, max. 6-8 hinder/9 
hopp. 

Till III deltävlingen tas 15 bästa ekipage på basis av I och II deltävlingarnas ihop-räknade poängantal, samt 
alla de ekipage som fått samma felpoäng, som den sista av de 15 bästa ekipagen. Idrottarna får delta endast 
med en häst i III deltävlingen. 

Startordningen i den första omgången är den omvända resultatordningen enligt det sammanlagda 
resultatet från deltävlingarna I och II. Startordningen i den andra omgången är den omvända 
resultatordningen efter deltävlingarna I och II samt den första omgången av deltävling III. 

Placeringarna bestäms på basis av de sammanlagda felpoängen från deltävlingarna I…III. Vid lika antal 
felpoäng rids en omhoppning om medaljerna. Övriga ekipage med lika antal felpoäng är lika placerade. 

För att få en godkänd prestanda i FM-tävlingarna måste ekipaget ha ett godkänt resultat från alla 
deltävlingarna. 

I den III deltävlingen arrangeras ingen prisutdelning för klassen. Priserna delas ut i kansliet. Se TRI §41.6.3. 

384. Regler för FM i banhoppning för ponnyryttare (kategori I) och mästerskapsregler (kategori II) 

Tävlingen genomförs i de två kategorierna skilt för sig i en tävling under tre på varandra följande dagar. 
Mellan deltävlingarna kan det finnas mellandagar utan deltävling. 

Deltävling I 

Kategori I (stora ponnyer) 115cm, bedömning AM5, tempo 325 350m/min. 

Kategori II (små ponnyer) 100cm, bedömning AM5, tempo 325m/min 

Ekipagets placering divideras med två och omräknas härmed till felpoäng som beaktas i den slutliga 
placeringen. Startordningen lottas. De efteranmälda startar först i klassen. 

Deltävling II 

Kategori I (stora ponnyer) 120cm, bedömning A.2.0, tempo 325 350m/min 

Kategori II (små ponnyer) 110cm, bedömning A.2.0, tempo 325m/min 

Felpoängen beaktas i den slutliga placeringen. Startordningen är den omvända i förhållande till den första 
deltävlingen. De efteranmälda startar först som en egen grupp i omvänd ordning. 

Deltävling III 

Kategori I (stora ponnyer) 120 + 130cm, bedömning A.1.0, tempo 325 350m/min 
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Kategori II (små ponnyer) 110 + 115cm, bedömning A.1.0, tempo 325m/min 

Den andra omgången över en förkortad bana, högst 6…8 hinder/9 språng. 

Till III deltävlingen tas 15 bästa ekipage på basis av I och II deltävlingarnas ihop-räknade poängantal, samt 
alla de ekipage som fått samma felpoäng, som den sista av de 15 bästa ekipagen. Idrottarna får delta endast 
med en ponny i III deltävlingen. 

Startordningen i den första omgången är den omvända resultatordningen enligt det sammanlagda 
resultatet från deltävlingarna I och II. Startordningen i den andra omgången är den omvända 
resultatordningen efter deltävlingarna I och II samt den första omgången av deltävling III. 

Placeringarna bestäms på basen av de sammanlagda felpoängen från deltävlingarna I…III. Vid lika antal 
felpoäng rids en omhoppning om medaljerna (felpoäng och tid) Övriga ekipage med lika antal felpoäng är 
lika placerade. 

Godkänt resultat i FM- tävling förutsätter godkänt resultat i alla deltävlingar. 

Ingen skild prisutdelning för klassen i deltävling III förrättas utan prisen delas ut i tävlingskansliet. Se TR I 
41§6.3. 

Idrottare i kategori I bör vara minst 12 och i kategori II 10 år gammal. 

Idrottaren kan tävla om både FM i banhoppning för ponnyryttare och ponnyryttarnas mästerskap, men 
med skilda ponnyer. 

385. Regler för FM i banhoppning för veteranryttare 

Tävlingen genomförs som en tävling under tre på varandra följande dagar. En mellandag är tillåten mellan 
deltävlingarna. 

Deltävling I 

115cm, bedömning C 

Ekipagens tid omräknas till poäng genom att multiplicera tiden med 0.50. Resultatet anges med två 
decimalers noggrannhet. Den andra decimalen avrundas uppåt från 0,005 och nedåt tom 0,004. 

Ekipaget som efter detta har det lägsta poängtalet ges 0 felpoäng. De övriga ges lika många felpoäng som 
skillnaden i poäng är till segraren. 

Startordningen lottas. De efteranmälda startar först i klassen. 

Deltävling II 

120cm, bedömning A.2.0., tempo 350 m/min 

Felpoängen beaktas i den slutliga placeringen. Startordningen är den omvända i förhållande till den första 
deltävlingen. De efteranmälda startar först som en egen grupp i omvänd ordning. 

Deltävling III 

120 + 125cm, två omgångar, bedömning A.1.0, tempo 350m/min. Den andra omgången över en förkortad 
bana, högst 6…9 hinder/10 språng. 

Till III deltävlingen tas tolv (12) bästa ekipage på basis av I och II deltävlingarnas ihop-räknade poängantal, 
samt alla de ekipage som fått samma felpoäng, som den sista av de tolv bästa ekipagen. 

Idrottaren kan endast delta i deltävling III med en häst. 

Startordningen i den första omgången är den omvända resultatordningen enligt det sammanlagda 
resultatet från deltävlingarna I och II. Startordningen i den andra omgången är den omvända 
resultatordningen efter deltävlingarna I och II samt den första omgången av deltävling III. 

Placeringarna bestäms på basen av de sammanlagda felpoängen från deltävlingarna I…III. Vid lika antal 
felpoäng rids en omhoppning om medaljerna. Övriga ekipage med lika antal felpoäng är lika placerade. 



46  

Godkänt resultat i FM- tävling förutsätter godkänt resultat i alla deltävlingar. 

I deltävling III förrättas ingen skild prisutdelning i klassen utan prisen delas ut i tävlingskansliet.  

386. Hallmästerskap för seniorer 

Idrottare får delta i hallmästerskapsklass med en eller flera hästar. I fall av att Idrottaren har flera hästar, 
är den som placerar sig bäst hens placering i mästerskapstävlingen. Klassens övriga placeringar enligt 
reglementet för placering i klassen. Mästerskapsmedaljerna delas till de tre första. De övriga placerade 
hämtar sina pris från kansliet. 

Hinderhöjd 145cm, bedömning AM3, tempo 350m/min. Alla medaljer omhoppas. 

387. Hallmästerskap för unga ryttare 

Idrottare får delta i hallmästerskapsklass med en eller flera hästar. I fall av att idrottaren har flera hästar, 
är den som placerar sig bäst hens placering i mästerskapstävlingen. Klassens övriga placeringar enligt 
reglementet för placering i klassen. Mästerskapsmedaljerna delas till de tre första. De övriga placerade 
hämtar sina pris från kansliet. 

Hinderhöjd 140cm, bedömning AM3, tempo 350m/min. Alla medaljer omhoppas. 

388. Hallmästerskap för juniorer 

Idrottare får delta i hallmästerskapsklass med en eller flera hästar. I fall av att Idrottaren har flera hästar, 
är den som placerar sig bäst hens placering i mästerskapstävlingen. Klassens övriga placeringar enligt 
reglementet för placering i klassen. Mästerskapsmedaljerna delas till de tre första. De övriga placerade 
hämtar sina pris från kansliet. En ryttare kan inte under samma år tävla om både juniorhallmästerskap och 
barnryttares hallmästerskap.  

Hinderhöjd 130cm, bedömning AM3, tempo 350m/min. Alla medaljer omhoppas. 

389. Hallmästare för barnryttare 

Idrottare kan tävla med en eller flera hästar i hallmästerskapsklasser. Idrottarens bästa resultat avgör hens 
placering i hallmästerskapen, de övriga placeringarna bestäms enligt placeringsreglerna.  
Mästerskapsvinsterna utdelas de tre bästa ryttarna (medaljörerna). Till övriga placerade får sina vinster från 
kansliet. 

115cm, bedömning AM3, tempo 325m/min. Alla medaljer omhoppas. 

390. Hallmästerskap för ponnyryttare 

Mästerskapet avgörs i en klass, för de två ponnykategorierna skiljt för sig. Idrottaren kan delta i bägge 
kategorierna, ponnyn endast i sin egen. 

a) Små ponnyer, grupp II 

Idrottare får delta i hallmästerskapsklass med en eller flera hästar. I fall av att Idrottaren har flera hästar, 
är den som placerar sig bäst hens placering i mästerskapstävlingen. Klassens övriga placeringar enligt 
reglementet för placering i klassen. Mästerskapsmedaljerna delas till de tre första. De övriga placerade 
hämtar sina pris från kansliet. 

Hinderhöjd 110cm, bedömning AM3, tempo 325m/min. Alla medaljer omhoppas. 

b) Stora ponnyer, grupp I 

Ryttare får delta i hallmästerskapsklass med en eller flera hästar. I fall av att ryttaren har flera hästar, är 
den som placerar sig bäst ryttarens placering i mästerskapstävlingen. Klassens övriga placeringar enligt 
reglementet för placering i klassen. Mästerskapsmedaljerna delas till de tre första. De övriga placerade 
hämtar sina pris från kansliet. 
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Hinderhöjd 120cm, bedömning AM3, tempo 350m/min. Alla medaljer omhoppas. 

391. Hallmästerskap för veteranryttare 

Idrottare kan tävla med en eller flera hästar i hallmästerskapsklasser. Idrottarens bästa resultat avgör hens 
placering i hallmästerskapen, de övriga placeringarna bestäms enligt placeringsreglerna.  
Mästerskapsvinsterna utdelas de tre bästa ryttarna (medaljörerna). Till övriga placerade får sina vinster från 
kansliet. 

120cm, bedömning AM3, tempo 350m/min. Alla medaljer omhoppas. 

392. FM i banhoppning för lag 

1. Laget består av tre eller fyra ryttare som kan vara seniorer, unga ryttare eller juniorer. De tre bästa 
resultaten per omgång beaktas. Ifall laget består av endast tre ryttare, startar laget inte i den sista 
lottningsgruppen. 

2. En förening får uppställa ett lag. 

3. Tävlingen rids i en omgång som följer: 

- Hinderhöjden för de två första ekipagen i laget är 120cm och för de övriga 130cm. 

- Bedömning AM 5, omhoppning endast om medaljerna. I omhoppningen deltar ett ekipage per lag. 

4. I övrigt tillämpas bestämmelserna i mom. 360. 

5. Antalet lag kan begränsas med kvalsystem. Hoppsektionen beslutar kvalbehov och -metod årligen. 

 

12. FUNKTIONÄRSRÄTTIGHETER 

393. Hoppdomare 

1. Kompetenskrav 

1.1. Hoppdomare 
- känner till tävlingsreglementen 
- har deltagit i av FRF anordnad hoppdomarkurs och erhållit godkänt resultat i det skriftliga provet samt 

utfört den obligatoriska praktiken. 

1.2. C-domare 
- har varit medlem i domarkollegiet på minst fem (5) regionala eller nationella tävlingar under de senaste 

två åren. 
- har genomfört C-domarkurs samt erlagt godkänt teoriprov samt arbetsprov. 

1.3. B-domare 
- har regional överdomarbehörighet 
- har under två föregående år varit medlem i domarkollegiet vid minst sex nationella tävlingar eller i fyra 

nationella och fyra regionala tävlingar 
- har genomfört FRF’s B-domarkurs samt erlagt godkänt teoriprov samt arbetsprov. 
- känner i princip till användningen av FRF’s program för resultat-tjänst 
- kan använda FRF’s tidtagningsapparatur 
- har deltagit i FRF’s utbildning för steward 
- har verkat som steward vid nationella mästerskaps- eller GP-tävlingar 
- har erlagt C-banbyggarkursen med godkända kunskaper. 

1.4. A-domare 
- erfarenhet 
- har behörighet som B-domare samt äger hoppsteward rättigheter. 
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- har erlagt C-banbyggar kursen med godkända kunskaper. 
- känner i princip till FEI’s reglemente. 

1.5. C-stildomare 
- Hoppdomare eller ridskolelärare som deltagit i FRF:s stildomarutbildning  
- Kan fungera som stildomare på klubbtävlingar 

1.6. B-stildomare 
- Har deltagit i FRF:s stildomarutbildning och fått godkänt i det skriftliga förhöret 
- har utfört provbedömning med godkända vitsord 

1.7. A-stildomare 
- Har B-stildomarrättigheter 
- Har fungerat som stildomare i minst ett år och bedömt minst fem klasser på klubb- eller regional nivå 
- Har fått godkänt i provbedömningen som utförts tillsammans med en A-stildomare  

2. Rättigheter 

2.1. Hoppdomare kan verka som medlem i domarkollegiet i alla tävlingar. Efter att ha deltagit i C-
domarkurs och avlagt godkänt skriftligt förhör kan hoppdomare verka som orförande i 
domarkollegiet på regionala tävlingar. 

2.2. B- domare kan verka som orförande i domarkollegiet på tävlingar upp till 140 cm nivå. 

2.3. A-domare kan verka som orförande i domarkollegiet på alla nationella tävlingar inklusive FM-
tävlingar. 

3. Beviljande av rättigheter 

Rättighet till hopp- och B-domare beviljas efter ansökan. FRF utnämner A-domare på basen av erfarenhet. 

4. Åldersgräns 

Minimiålder för hoppdomare är 18. 

5. Revidering av rättigheter 

Domarrättigheterna revideras vartannat år. 

Förutsättningarna för bevarande av domarrättigheter är att domaren under föregående två år: 

Hoppdomare 
- Verkat som medlem i domarkollegiet vid minst fyra tävlingar 
- deltagit i licensskolning för domare minst vartannat år 

C-domare 
- Verkat som medlem i domarkollegiet vid minst fyra (4) regionala tävlingar av vilka minst i två (2) som 

ordförande för domarkollegiet. 
- deltagit i licensskolning för domare minst vartannat år 

B-domare 
- Verkat som ordförande för domarkollegiet vid minst fyra (4) nationella tävlingar under de senaste två 

åren 
- deltagit i licensskolning för domare minst vartannat år 

A-domare 
- Verkat som ordförande för domarkollegiet vid minst fyra (4) nationella tävlingar under de senaste två 

åren 
- deltagit i licensskolning för domare minst vartannat år 

B- och A-stildomare 
- deltagit i licensskolning för stildomare (s.k. skalantarkistus) minst vartannat år 

394. Hoppsteward 
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1. Rättigheter 

Hoppsteward kan fungera som steward på tävlingar efter att ha deltagit i kurs för hoppstewards och fått 
godkänt i det skriftliga förhöret samt gjort krävd praktik. 

2. Beviljande av rättigheter 

Steward rättigheter beviljas efter ansökan. 

3. Åldersgräns 

Minimiålder för steward 25 år).  

4. Revidering av rättigheter 
- deltagit i stewardkurs eller –seminarium minst vartannat år 

395. Steward 

1. Rättigheter 

Hoppsteward kan fungera som chefsteward på klubb- och regionala tävlingar samt steward under 
chefstewarden på nationella tävlingar. 

2. Beviljande av rättigheter 

Steward rättigheter beviljas efter ansökan. Förutsättningen för beviljande är deltagande i stewardkurs, 
godkänt i det skriftliga förhöret samt gjort krävd praktik. 

3. Åldersgräns 

Minimiålder för steward är 22 år. 

4. Revidering av rättigheter 

deltagit i licensskolning minst vartannat år 

396. Banbyggare 

1. Kompetenskrav 

1.1. C-banbyggare 
- har byggt banor vid 1-nivåns tävlingar. 
- har deltagit i av FRF ordnad kurs för C-banbyggare med godkänt resultat. 
- har gjort krävd praktik. 
- har tävlat på minst regional nivå. 

1.2. B-banbyggare 
- har erhållit godkänt resultat i en nationell 120cm klass. 
- innehar c-banbyggar rättigheter 
- har delatgit i av FRF ordnad kurs för B-banmästare samt erlagt godkänt teoriprov samt godkänt 

arbetsprov. 
- kan använda FRF’s tidtagningsapparatur 

1.3.  A-banbyggare 
- innehar nationell B-banbyggare rättighet 
- erfarenhet 

2. Rättigheter 

2.1. C-banbyggare har rätt att bygga banor på klubb- och regionala tävlingar (till 130 cm) och verka som 
assisterande banbyggare på nationella tävlingar. 

2.2. Nationell B-banbyggare har rätt att bygga banor till och med 140cm nivå. 
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2.3. Nationell A-banbyggare kan verka som banbyggare vid alla nationella tävlingar, inklusive FM- 
tävlingar. 

FRF utser banbyggaren för FM-tävlingar. 

3. Beviljande av rättigheter 

Banbyggarrättigheter beviljas efter ansökan. FRF utnämner Nationella A-banbyggare på basen av 
erfarenhet. 

4. Åldersgräns 

Banbyggares minimiålder är 20 år. 

5. Revidering av rättigheter 

- Fungerat som banbyggare i minst fyra (4) tävlingar eller fungerat som assisterande banbyggare under 
två (2) år 

- Deltagit på license-utbildningar vart annat (2.) år. 

 

 



 

Bilaga 1, kombinationer 
 
 

KOMBINATIONER 
 
 

Kombination 
 
 
 
 
 
Sluten kombination 
 
 
 
 
 

Delvis sluten kombination 
 
 
  



 

Bilaga 2, Godkända ponnybett 

 

FRF håller sig till vid tillfället gällande FEI:s godkända ponnybett. 

Godkända ponnybett hittar man från FEI:s hoppnings reglemente i appendix Annex XI Art. 21. FEI:s 
regler: www.fei.org 

 

Översättning från FEI:s reglemente (som är i kraft fr.o.m. 1.1.2016): 

 

Tillåtna bett för ponny vid banhoppning 

(Tabell med bilder är raderad. Den ersätts av en skriftlig beskrivning av godkända bett nedan.) 

 

1. Bett 
 
Följande bett är godkända. Bett kan vara tillverkade av alla slags material (metall gummi plast 
läder…) och skall vara i originalskick. Användning av kandar är förbjudet. Minsta diameter är 10 
mm. 
 
Tyglarna skall fästas i bettet eller i anslutande delen (deltatygeln) eller direkt i tränset. Två tyglar får 
användas endast med pessoabett. 
 
Alla tränsbetts: Antingen odelat, tvådelat eller tredelat. Bettet får vara mjukt 

böjt. Även mylers. 

Alla gagbetts: Normalt tränsbett/gags, även tredelat eller odelat. 

Obs: Vajer, dubbelvajer eller munstycke av kedja är förbjudna. 

Alla pelhams: Även tredelat, eller odelat eller böjt bett, vridet eller rakt. 
Skänklarna på pelham stången få ha en maximal längd av 15 cm. 

 Deltatygel är tillåten. 
 
Obs: Pelhambett får endast användas med enkel tygel som skall vara 

fäst i en deltatygel eller i den större av de två ringarna på bettet. 

Alla Kimblewicks 

Pessoabett: Endast mjuka pessoabett utan gängor är tillåtna. Maximalt 4 
ringar. Tyglarna kan fästas i vilken ring som helst. Dubbla tyglar 
eller deltatygel kan även användas. Rem under hakan är tillåten. 

Bettet skall vara antingen odelat, tvådelat eller tredelat. 

Skänklarna får ha en maximal längd av 16 cm. 
Hackamore: Skänklarna får ha en maximal längd av 17 cm. Nosbandet skall 

vara slätt oh tillverkat av material som inte skavar. Lammskinn 
eller annat skydd kan användas på nosbandet. Inga 
metallkomponenter kan läggas till nosbandet eller dess skydd. 

Obs: Får ej användas i kombination med något annat bett. 
 



 

Bilaga 2, Nosgrimmor 
 
 
Godkända nosgrimmor för ponny- och barnryttare vid hoppning. 
 
 
Nosgrimmor måste vara flata och av läder. (förutom nosbandets framdel som kan vara av icke-
skavande syntetiskt läderliknande material). Detär tillåtet att använda lammskinn på nosbandet. Ett 
litet stycke fårskin är tillåtet i Pullarnosgrimmans korsningspunkt. 
   Remontnosgrimma   Engelsk nosgrimma 
 
 

 
 

Aachennosgrimma   Pullarnosgrimma (med eller utan ring) 
 
 

  
 
 
  Micklem 
 

 
  

Varianter av dessa nosband kan vara tillåtna 
(t.ex. nosbandet till vänster), ifall de uppfyller 
dessa regler och är anpassade till 
ifrågavarande ponny och inte hindrar 
andningen (mer info FEI steward manual for 
Jumping) 



 

Bilaga 3/a, Hinderbestämmelser - hästar 

I FM- och mästerskapstävlingar kan man avvika från bestämmelserna ifall en A-/FEI-banbyggare och 
juryns ordförande så besluter 

(max och min antal hinder och språng gäller endast A- och C-bedömningarna) 

 
Luokka 160 

alue 
kansall 

150/155 
alue 
kansall 

140/145 
alue 
kansall 

130/135 
alue 
kansall 

120/125 
seura/alue 
kansall 

110/115 
seura/alue 
kansall 

100/105 
seura/alue 
kansall 

95 – 0 
seura/alue 
kansall 

Esteiden 
enimmäismäärä 

12 
14 

12 
14 

12 
14 

12 
14 

10 
12 

10 
12 

10 
10 
 

10 
10 

Esteiden 
vähimmäismäärä 

10 
10 

10 
10 

8 
10 

8 
10 

8 
9 

8 
9 

8 
8 

6 
8 

Hyppyjen 
enimmäismäärä 

15 
18 

15 
18 

15 
18 

15 
18 

12 
15 

12 
15 

12 
12 

12 
12 

Sarjaesteitä 
enintään 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 
2 

2 
2 

1 
<80cm  0 
1 

Sarjaesteitä 
vähintään 

1 
2 

1 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

0 
1 

Korkeus enintään 160 
163 

150/155 
153/158 

140/145 
143/148 

130/135 
133/138 

120/125 
123/128 

110/115 
113/118 

100/105 
103/108 

luokan 
korkeus 

Korkeus 
vähintään 

145 
145 

140 
140 

130 
130/135 

120 
123/128 

110/115 
113/118 

100/105 
103/108 

90/95 
93/98 

luokan 
korkeus  
– 10 cm 

Esteitä enimmäis-
korkeudessa 

väh 2 
väh 3 

väh 2 
väh 3 

väh 2 
väh 6 

väh 2 
väh 6 

väh 2 
väh 6 

väh 2 
väh 6 

väh 2 
väh 5 

väh 2 
väh 5 

Esteiden 
enimmäispituus 

170 
200 

160 
180 

150 
160 

140 
150 

130 
140 

120 
130 

100/105 
110 
 

sama kuin 
luokan 
korkeus 

Vesihaudan 
enimmäispituus 

400 
450 

400 
450 

350 
400 

320 
350 

300 
320 

250 
300 

200 
250 

200 
200 

Vesihaudan 
vähimmäispituus 

300 
350 

300 
350 

300 
300 

250 
300 

- 
250 

- 
200 

- 
150 

- 
- 

Enimmäisnopeus 400 
400 

400 
400 

400 
400 

350 
375 

350 
350 

350 
350 

350 
350 

325 
325 

Vähimmäisnopeu
s 

300 
350 

300 
350 

300 
350 

300 
325 

300 
325 /nh 300 

300 
300 

275 
300 

250 
275 

 

Vid användandet av vattenhinder bör beaktas specialbestämmelserna rörande ponny- och barnryttare 
§ 302. 

Instruktion: I klasser som rid mot klockan används i huvudsak ett högre tempokrav, i övriga klasser 
lägre i relation till arenans storlek och förhållanden. 

Klasser för stilbedömning, se § 372 

Klubb- och regionala tävlingar 
- 8 – 10 hinder 
- 1 kombination och 1 – 2 anpassade distanser på rak eller böjt spår (minst 4 galoppsprång)  

ELLER 2 – 3 anpassade distansuppgifter (min 4 galoppsprång). Anvöndningen av kombinationer 
rekommenderas från och med 100cm klasser. 

Nationella tävlingar 
- - 10 – 12 hinder 
- - 2 dubbel-kombinationer eller 1 trippel kombination 
- - 2 – 4 distansuppgifter på rak eller böjt spår (minst 4 galoppsprång) 
 
  



 

Bilaga 3/b, Hinderbestämmelser – ponnyklasser 

Grupp 1 ponnyer 

(max och min antal hinder och språng gäller endast A- och C-bedömningarna) 
Luokka 130/135 

Alue 
kansall. 

120/125 
Seura/alue 
kansall. 

110/115 
Seura/alue 
kansall. 

100/105 
Seura/alue 
kansall. 

90/95 
Seura/alue 
kansall. 

80/85 
Seura/alue 
kansall. 

70/75 
Seura/alue 
kansall. 

65 – 0 
Seura/alue 
kansall. 

Esteiden 
enimmäismäärä 

10 
12 

10 
12 

10 
12 

10 
12 

10 
10 

8 
10 

8 
8 

8 
8 

Esteiden 
vähimmäismäärä 

10 
10 

10 
10 

8 
10 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

6 
8 

6 
8 

Hyppyjen 
enimmäismäärä 

13 
15 

13 
15 

13 
15 

12 
14 

10 
12 

10 
12 

9 
10 

9 
9 

Sarjaesteitä 
enintään 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 
2 

2 
2 

2 1 
2 

1 0 
2 

1 0 
1 

Sarjaesteitä 
vähintään 

1 
2 

1 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

Korkeus enintään 130/135 
133/138 

120/125 
123/128 

110/115 
113/118 

100/105 
103/108 

90/95 
93/98 

80/85 
83/88 

luokan 
korkeus 

luokan 
korkeus 

Korkeus vähintään luokan 
korkeus  
– 10 cm 

luokan 
korkeus  
– 10 cm 

luokan 
korkeus  
– 10 cm 

luokan 
korkeus  
– 10 cm 

luokan 
korkeus  
– 10 cm 

luokan 
korkeus  
– 10 cm 

luokan 
korkeus  
– 10 cm 

luokan 
korkeus  
– 10 cm 

Esteitä enimmäis-
korkeudessa 

väh 2 
väh 3 

väh 2 
väh 6 

väh 2 
väh 6 

väh 2 
väh 6 

väh 2 
väh 6 

väh 2 
väh 3 

väh 2 
väh 3 

väh 2 
väh 3 

Esteiden 
enimmäispituus 

130 
140 

130 
140 

120 
130 

100/105 
110 

90/95 
100 

80/85 
90 

sama kuin 
luokan 
korkeus 

sama kuin 
luokan 
korkeus 

Vesihaudan 
enimmäispituus 

300 
330 

300 
330 

250/200 
330/250 

250/200 
330/250 

ei  
käytetä 

ei  ei  ei  

Vesihaudan 
vähimmäispituus 

250 
280 

250 
280 

200/150 
250/200 

200/150 
250/200 

- 
250 

- 
200 

- 
150 

- 
- 

Enimmäisnopeus 350 
350 

350 
350 

350 
350 

325 
350 

300 
325 

300 
300 

300 
300 

300 
300 

Vähimmäisnopeus 300 
300 

300 
300 

275 
300 

275 
300 

250 
250 

250 
250 

250 
250 

200 
250 

         

 

 
 

 
  



 

Bilaga 4/a, Beräkning av maximitiden, 250m /min 

BERÄKNING AV MAXIMITIDEN 

Tempo 250 m/min 
 

 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
100 m 24" 26" 29" 31" 34" 36" 38" 41" 43" 46" 
200 m 48" 50" 53" 55" 58" 60" 62" 65" 67" 70" 
300 m 72" 74" 77" 79" 82" 84" 86" 89" 91" 94" 
400 m 96" 98" 101" 103" 106" 108" 110" 113" 115" 118" 
500 m 120" 122" 125" 127" 130" 132" 134" 137" 139" 142" 
600 m 144" 146" 149" 151" 154" 156" 158" 161" 163" 166" 
700 m 168" 170" 173" 175" 178" 180" 182" 185" 187" 190" 
800 m 192" 194" 197" 199" 202" 204" 206" 209" 211" 214" 
900 m 216" 218" 221" 223" 226" 228" 230" 233" 235" 238" 

 

Bilaga 4/b, Beräkning av maximitiden, 275m /min 

BERÄKNING AV MAXIMITIDEN  

Tempo 275 m/min 
 

 

100 m 

00 

22" 

10 

24" 

20 

26" 

30 

28" 

40 

31" 

50 

33" 

60 

35" 

70 

37" 

80 

39" 

90 

41" 
200 m 44" 46" 48" 50" 52" 55" 57" 59" 61" 63" 
300 m 65" 68" 70" 72" 74" 76" 79" 81" 83" 85" 
400 m 87" 89" 92" 94" 96" 98" 100" 103" 105" 107" 
500 m 109" 111" 113" 116" 117" 120" 122" 124" 127" 129" 
600 m 131" 133" 135" 137" 140" 142" 144" 146" 148" 151" 
700 m 153" 155" 157" 159" 161" 164" 166" 168" 170" 172" 
800 m 175" 177" 179" 181" 183" 185" 188" 190" 192" 194" 
900 m 196" 199" 201" 203" 205" 207" 209" 212" 214" 216" 

 

Bilaga 4/c, Beräkning av maximitiden, 300m /min 

BERÄKNING AV MAXIMITIDEN  

Tempo 300 m/min 
 

 

100 m 

00 

20" 

10 

22" 

20 

24" 

30 

26" 

40 

28" 

50 

30" 

60 

32" 

70 

34" 

80 

36" 

90 

38" 
200 m 40" 42" 44" 46" 48" 50" 52" 54" 56" 58" 
300 m 60" 62" 64" 66" 68" 70" 72" 74" 76" 78" 
400 m 80" 82" 84" 86" 88" 90" 92" 94" 96" 98" 
500 m 100" 102" 104" 106" 108" 110" 112" 114" 116" 118" 
600 m 120" 122" 124" 126" 128" 130" 132" 134" 136" 138" 
700 m 140" 142" 144" 146" 148" 150" 152" 154" 156" 158" 
800 m 160" 162" 164" 166" 168" 170" 172" 174" 176" 178" 
900 m 180" 182" 184" 186" 188" 190" 192" 194" 196" 198" 



 

Bilaga 4/d, Beräkning av maximitiden, 325m /min 

BERÄKNING AV MAXIMITIDEN  

Tempo 325 m/min 
 

 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
100 m 19" 21" 23" 24" 26" 28" 30" 32" 34" 36" 
200 m 37" 39" 41" 43" 45" 47" 48" 50" 52" 54" 
300 m 56" 58" 60" 61" 63" 65" 67" 69" 71" 72" 
400 m 74" 76" 78" 80" 82" 84" 85" 87" 89" 91" 
500 m 93" 95" 96" 98" 100" 102" 104" 106" 108" 109" 
600 m 111" 113" 115" 117" 119" 120" 122" 124" 126" 128" 
700 m 130" 132" 133" 135" 137" 139" 141" 143" 144" 146" 
800 m 148" 150" 152" 154" 156" 157" 159" 161" 163" 165" 
900 m 167" 169" 170" 172" 174" 176" 178" 180" 181" 183" 

 

Bilaga 4/e, Beräkning av maximitiden, 350m /min 

BERÄKNING AV MAXIMITIDEN  

Tempo 350 m/min 
 

 
 
100 m 

00 
 

18" 

10 
 

19" 

20 
 

21" 

30 
 

23" 

40 
 

24" 

50 
 

26" 

60 
 

28" 

70 
 

30" 

80 
 

31" 

90 
 

33" 
200 m 35" 36" 38" 40" 42" 43" 45" 47" 48" 50" 
300 m 52" 54" 55" 57" 59" 60" 62" 64" 66" 67" 
400 m 69" 71" 72" 74" 76" 78" 79" 81" 82" 84" 
500 m 86" 88" 90" 91" 93" 95" 96" 98" 100" 102" 
600 m 103" 105" 107" 108" 110" 112" 114" 115" 117" 119" 
700 m 120" 122" 124" 126" 127" 129" 131" 132" 134" 136" 
800 m 138" 139" 141" 143" 144" 146" 148" 150" 151" 153" 
900 m 155" 156" 158" 160" 162" 163" 165" 167" 168" 170" 

 

Bilaga 4/f, Beräkning av maximitiden, 375m /min 

BERÄKNING AV MAXIMITIDEN  

Tempo 375 m/min 
 

 
 
100 m 

00 
 

16" 

10 
 

18" 

20 
 

20" 

30 
 

21" 

40 
 

23" 

50 
 

24" 

60 
 

26" 

70 
 

28" 

80 
 

29" 

90 
 

31" 
200 m 32" 34" 36" 37" 39" 40" 42" 44" 45" 47" 
300 m 48" 50" 52" 53" 55" 56" 58" 60" 61" 63" 
400 m 64" 66" 68" 69" 71" 72" 74" 76" 77" 79" 
500 m 80" 82" 84" 85" 87" 88" 90" 92" 93" 95" 
600 m 96" 98" 100" 101" 103" 104" 106" 108" 109" 111" 
700 m 112" 114" 116" 117" 119" 120" 122" 124" 125" 127" 
800 m 128" 130" 132" 133" 135" 136" 138" 140" 141" 143" 
900 m 144" 146" 148" 149" 151" 152" 154" 156" 157" 159" 



 

Bilaga 4/g, Beräkning av maximitiden, 400m /min 

BERÄKNING AV MAXIMITIDEN  

Tempo 400 m/min 
 

 
 
100 m 

00 
 

15" 

10 
 

17" 

20 
 

18" 

30 
 

20" 

40 
 

21" 

50 
 

23" 

60 
 

24" 

70 
 

26" 

80 
 

27" 

90 
 

29" 
200 m 30" 32" 33" 35" 36" 38" 39" 41" 42" 44" 
300 m 45" 47" 48" 50" 51" 53" 54" 56" 57" 59" 
400 m 60" 62" 63" 65" 66" 68" 69" 71" 72" 74" 
500 m 75" 77" 78" 80" 81" 83" 84" 86" 87" 89" 
600 m 90" 92" 93" 95" 96" 98" 99" 101" 102" 104" 
700 m 105" 107" 108" 110" 111" 113" 114" 116" 117" 119" 
800 m 120" 122" 123" 125" 126" 128" 129" 131" 132" 134" 
900 m 135" 137" 138" 140" 141" 143" 144" 146" 147" 149" 

 
  



 

Bilaga 5, Höjdhoppning 
 
HÖJDHOPPNING, Exempel på uträkning av placering 
 

Ekipage och deras felpoäng 
 
 
Hoppomgång 180 cm 

A 
 

0 

B 
 

2 

C 
 

2 

D 
 

0 

E 
 

3 
  0 3  2 
   0  0 

Hoppomgång 190 cm 0 2 3 3 2 
  3 2 0 3 
  0 0  2 

Hoppomgång 200 cm 2 2 2 0  

 2 2 2   
 0 0 0   

Hoppomgång 210 cm 2 3 2 3  

 3 2 2 0  
 2 0 3   

Hoppomgång 220 cm  2  3  

  2  3  
  2  3  

Placering III I IV II V 

 

 
Bilaga 6, Barriärhoppning 
 

Barriärhoppning 
1. omgången  2. omgången 3. omgången 

Start nr. Felp.   Plats Start nr. Felp.   Plats Start nr.  Felp.  Plats 
 

1 0 - 1 0 - 1 0 I 

2 0 - 2 0 - 2 4 II 

3 0 - 3 0 - 3 4 II 

4 0 - 4 4 IV    

5 0 - 5 8 V    

6 4 VI       

7 4 VI       

8 8 VIII       

9 12 IX       

10 16 X       



 

Bilaga 7, Duellhoppning 
 
DUELLHOPPNING 
 
 

Final  

1 delt. 

Ekip. 

 
 
 

Felp. 

 

2. delt. 

Ekip. 

 
 
 

Felp 

 

3. delt. 

Ekip. 

 
 
 

Felp 

 

4. delt. 

Ekip. 

 
 
 

Felp 

 
 
 

Tid 

 
 
 

Plac. 

 
1 

 
A 

 
4 

        
9 

16 B 0 B 4      5 

3 C 8        9 

14 D 4 D 0 D 4    3 

5 E 0 E 0 E 0 E 0 53 1 

12 F 8        9 

7 G 0 G 8      5 

10 H 4        9 

8 I 12        9 

9 K 4 K 0 K 0 K 4 58 2 

6 L 0 L 4      5 

11 M 4        9 

4 O 0        9 

13 P 0 P 0 P 4    3 

2 R 4 R 0      5 

15 S 4        9 

 
  



 

Bilaga 8, Stilbedömningsprotokoll 
 

STILBEDÖMNINGS PROTOKOLL 
 
 

TÄVLING    EKIPAGE   

DATUM    

 
  styrka svaghet 
 

[ ] [ ] Sittsen emellan hinder  

[ ] [ ] Sittsen på hindren  

[ ] [ ] Valda väger o närmandet  

[ ] [ ] rytm, tempo  

[ ] [ ] galopp, balans  

[ ] [ ] Allmänt intryck  

 

Annat: 
  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
NUMMER 
 
 
 
 

 

Domarens namnteckning 
 
Skala 
utmärkt  10 
mycket bra 9 
bra  8 
ganska bra 7 
tillfredställande 6 
godkänt  5 
otillfredställande 4 
ganska dåligt 3 
dåligt  2 
mycket dåligt 1 
uppvisades inte 0 
  



 

Bilaga 9. Stilbedömningsprotokol 
 
STILBEDÖMNINGS PROTOKOLL 
 
 
1. RYTTARE 
 
Ryttarens sits mellan hindren – ryttarens påverkan  
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 _____________________________________ 
 
2. TÄVLINGSBANANS RITT    x 2 
 
Rätta väger och anridning  __________________ 
 
Balans och rytm    __________________ 
 
Ryttarens inverkan  __________________ 
 
 
3. ALLMÄNT INTRYCK 
 
Helhestintryck av ekipaget _________________ 
 
Ekipaget samarbete  _________________ 
 
Horsemanship   _________________ 
        Totalt (max 40p) _______ 
 
4. AVDRAG 
 
Olydnad  3 felpoäng 
Fällning  2 felpoäng/fällning 
Tidsfel  2 felpoäng    Avdrag totalt  _______ 
 
 
 
       SLUTRESULTAT 
 
 
 
_________________________ 
Domarens namnteckning

Klass Ekipage# 

Skala 
utmärkt  10 
mycket bra 9 
bra  8 
ganska bra 7 
tillfredställande 6 
godkänt  5 
otillfredställande 4 
ganska dåligt 3 
dåligt  2 
mycket dåligt 1 
uppvisades inte 0 
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Bilaga 10, Hästens välbefinnande 

 

 

HÄSTENS VÄLBEFINNANDE 
 

1. Hästens välbefinnande prioriteras i all hästsport. 

 

2. Hästars uppfödares, tränares, ryttares, ägares, hästhandlares, tävlingsarrangörers, samt 
dessas samarbetspartners och funktionärers intressen kommer i andra hand jämfört 
med hästens välbefinnande. 

 

3. Alla åtgärder som berör hästar och veterinära ingrepp utförs med tanke på hästens bästa. 

 

4. I alla situationer upprätthålls högsta möjliga kvalitet i hästens utfodring, hälsovård, 
medicinering och förbättrande av säkerheten. 

 

5. Under transport av hästar ägnas luftväxling, utfodring, vattentillgång och en hälsosam 
miljö synnerlig uppmärksamhet. 

 

6. Vi arbetar för att utveckla vetenskaper som forskar i träning, hästkunskap och hästars 
hälsa. 

 

7. Även idrottarens kondition är viktig för hästens välbefinnande 

 

8. Hästen respekteras som en levande varelse i all ridning och därmed relaterad träning. 
Alla av FEI fördömda metoder är förbjudna. 

 

9. De nationella förbunden bör se till att alla deras representanter respekterar hästens 
välbefinnande. 

 

10. Nationella och internationella regler och bestämmelser beträffande hästens 
välbefinnande bör följas både vid tävlingar, och i träning och de skall fortlöpande hållas 
a jour. 
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   SENIORER (18+) UNGA RYTTARE och U25 (16-21) JUNIORER (14-18) BARNRYTTARE (12-14) PONNYRYTTARE (12-16) 
HJÄLM -  f a s t s a t t       ÖVER ALLT PÅ TÄVLINGAR      
 s ä k e r h e t s h j ä l m       ALLTID OBLIGATORISK      
         (TR III 5/321)      
          Avrundad/trubbig, max längd 4cm mätt från 
SPORRAR    Inga skarpa trissor (KS III 325)   Stöveln till sporrens ända.   
             (KS III 5/321)  
SPÖ    Max 75cm (KS III 5/322 § 8.1)        
DRESSYRSPÖ  Tillåtet vid uppvärmning utan bommar, förbjudet vid hoppning,  FÖRBJUDET    
    och på banan (KS III 5/322 § 

 
    (KS III 5/322 § 8.1)   

FAST MARTINGAL  INTE UNDER TÄVLINGSPRESTATIONEN  TILLÅTNA FÖRBJUDET  
    (KS III 5/322 § 2)        (KS III 5/322 § 2)  
MARTINGAL MED LÖPANDE 
RINGARL 

   TILLÅTNA         

GRAMAN    INTE UNDER TÄVLINGSPRESTATIONEN (KS III 5/322 § 6)    FÖRBJUDET  
             (KS III 5/322 § 6)  
             Endast FEI godkända bett 
BETT och NOSGRIMMOR Inga begränsningar hänsyn tas till hästens välbefinnande (KS III 5/322 § 5)   och nosgrimmor 
             (KS III 5/322 § 4)  
HACKAMORES     TILLÅTNA      Tillåtna, max längd 17cm 
KIELEN SITOMINEN     FÖRBJUDET (KS III 5/322 § 6)       
SIDOSTYCKE PÅ               
HUVUDLAGET  Max diameter från kind 3cm (KS III 5/322 § 1)        
INSEKTSKYDD  Förbjudet under tävlingsprestationen (TR III 326) 

  
  

 
ÖGONHUVA/-LUVA   INTE UNDER TÄVLINGSPRESTATIONEN (KS III 5/322 § 1)    FÖRBJUDET  
             (KS III 5/322 § 1)  
HINDERMÅTT              
                
UPPVÄRMNINGEN  Hinderhöjden får överskrida klassens höjd på grundbanan med max 10cm. Den samma som klassens höjd  
    Hinderlängd högst den samma som max längd på klassens grundbana .   på grundbanan 
    (KS III 5/325 § 2.3)        (KS III 5/325 § 2.3)  
                
                
VEM FÅR RIDA              
HÄSTEN UNDER TÄVLINGEN? Inga begränsningar Endast tävlande ryttare på tävlingsområde       
      KS III 5/325 § 8         
                

 
 

 



Bilaga 12, Hevostarkastus 
 
Hevostarkastus 

 
1. Saapumistarkastus 

Kilpailupaikalla hevoselle suoritetaan eläinlääkärin toimesta tarkastus, jossa todetaan hevosen tervey- 
dentila, se tunnistetaan ja tarkistetaan rokotusten voimassaolo. Tutkimuksen tulisi tapahtua siten, että 
siitä on mahdollisimman vähän haittaa hevoselle ja siitä huolehtiville henkilöille. 

1.1. Hevonen tunnistetaan vertaamalla rekisterikirjan tietoja tuntomerkkeihin. 

1.2. Tarkistetaan hevosen rokotustodistuksen tiedot ja rokotusten voimassaolo. 

1.3. Tarkistetaan hevosen ikä, mikäli kilpailu on rajattu tietyn ikäryhmän hevosille. 

1.4. Suoritetaan kliininen tarkastus, jotta voidaan varmistaa se, että hevosella ei ole tulehduksia tai tart- 
tuvia tauteja. 

Kaikki merkittävät epätäsmällisyydet tunniste- ym. tiedoissa ilmoitetaan mahdollisimman pian kilpailun 
puheenjohtajatuomarille, jonka tulee ratkaista hevosen kilpailukelpoisuus ennen hevosen kilpailusuori- 
tusta. 

 
 

2. Varsinainen tarkastus 

Ennen kilpailusuoritusta on tutkittava myös hevosen edellytykset osallistua kilpailuun. Tarkastuksen 
suorittaa kilpailujen eläinlääkäri yhdessä tuomariston edustajan kanssa. Ainoastaan ko. toimihenkilöillä on 
oikeus tarkastuksen perusteella päättää hevosen kilpailukelpoisuudesta. Hevoset, jotka eivät 
ensimmäisellä tarkastuskerralla täytä asetettuja vaatimuksia, voidaan tarkastaa uudelleen. Tämän 
suorittavat samat toimihenkilöt kuin ensimmäisellä kerralla, ja ainoastaan asiaankuuluvien henkilöiden 
läsnä ollessa. Varsinainen tarkastus tulee suorittaa lajisääntöjen edellyttämissä kilpailuissa ja ainakin 
Breeders Prize-kilpailussa, kaikkien ikäluokkien SM-kilpailuissa (mukaan lukien II kategorian 
poniratsastajien ja veteraaniratsastajien mestaruudet), GP-sarjan, LähiTapiola Future Challengen, Pohjola 
GP:n, Pohjola Silver GP:n, MiniGP:n, SRL 100-cup:n sekä Small GP:n osakilpailuissa ja finaalissa. 

Hevosten tarkastus tapahtuu seuraavasti (katso alueen pohjapiirros): 

2.1. Hevonen esitetään joko nivel- tai kankisuitsitettuna. Muita varusteita ei sallita. Loimet, pintelit, jne. on 
poistettava. Kilpailunumero (ID-numero) selkeästi näkyvillä. 

2.2. Hevosen esittäjällä tulee olla turvakypärä. Esittelijällä saa olla raippa, jonka pituus on enintään 120 
cm.   

2.3. Hevosen tuntomerkkejä eikä kavioita saa peittää väriaineilla. 

2.4. Alustan, jolla hevonen esitetään, on oltava noin 50 metriä pitkä, tukeva, tasainen ja puhdas, mutta 
ei kuitenkaan liukas. Se on sijoitettava rauhalliseen paikkaan, eristettynä selkeästi yleisöltä. 

2.5. Tarkastukseen osallistuvat eläinlääkäri ja tuomariston edustaja. 

2.6. Eläinlääkäri tunnistaa hevosen ja toteaa mahdollisesti ilmenevät vammat tai sairaudet silmämääräi- 
sesti. Tarkastus ei ole perusteellinen kliininen tutkimus, vaan sen tulee tapahtua mahdollisimman 
joutuisasti, mutta tarkoituksenmukaisesti. Raajan tai muun ruumiinosan tunnustelu tulee tehdä vain, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. 

2.7. Hevonen esitetään käynnissä ja ravissa löysällä ohjalla. Tarkastajat arvioivat liikkeiden puhtauden. 
Tarvittaessa käynti ja ravi esitetään toistamiseen. 

2.8. Tarkastuksen päätyttyä siihen osallistunut tuomari ilmoittaa päätöksen hevosen 
kilpailukelpoisuudesta ennen kuin hevonen poistuu tarkastusalueelta todeten, että hevonen on 
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HYVÄKSYTTY, HYLÄTTY tai se lähetetään valvotulle odotusalueelle (Holding Box). Hylkäyksistä 
tiedotetaan kilpailun puheenjohtajatuomarille. Epäselvissä tapauksissa hevonen siirretään Holding 
Boxiin uusintatarkastusta varten, joka suoritetaan välittömästi viimeisen hevosen tarkastuksen 
jälkeen. Kilpailujen eläinlääkäri tutkii hevosen odotusalueella ja voi tarvittaessa neuvotella hevosen 
oman tai joukkueen eläinlääkärin kanssa. Tutkimuksen jälkeen hän voi lähettää hevosen 
uusintatarkastukseen lopullista ratkaisua varten. Ristiriitatilanteissa tuomariston edustaja ratkaisee 
yksin hevosen kilpailukelpoisuuden ja antaa päätöksensä välittömästi. 

Ratsukko voi osallistua vain yhden kerran hevostarkastukseen. Ratsukko, joka ei läpäise tarkastusta ei 
voi osallistua ns. seuraavaan tarkastukseen, jos hevostarkastus on aikataulutettu useampaan 
ryhmään tai useammalle päivälle. 

2.9. Hevosenhoitajan ja/tai kilpailijan on oltava läsnä tarkastuksessa ja joukkuekilpailussa myös 
joukkueenjohtajan on oltava paikalla. Hevosen esittäjien odotetaan pukeutuvan asiallisesti. 

3. Tarkastus verryttelyä seuraamalla 

Nimetyissä kilpailuissa voidaan hevostarkastus suorittaa suppeammin verryttelyä seuraamalla. Tällöin 
tarkistetaan hevosen asiakirjat (rokotustiedot) ja hevosen terveydentila arvioidaan ennen ko. luokan / 
ratsukon suoritusta verryttelyn yhteydessä. Eläinlääkäri tekee arvion kilpailukelpoisuudesta ratsukon 
verryttelyä seuraamalla. 

 
 

1. Kuva: Hevostarkastus, ohjeellinen pohjapiirros 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 13, Kilpailutasojen kuvaukset 
 
ESTERATSASTUS 

Vaatimukset Seurakilpailut Aluekilpailut Kansalliset kilpailut   
Sallitut luokat Max. 120 cm Alkaen 80 cm, ponit 70 cm 

Max 130cm 
 

Alkaen 120 cm 
ponit II 90 cm 
ponit I 100 cm 
sh 100 cm 
lapsiratsastajat 100 cm 
juniorit 110 cm 
nuoret hevoset 110 cm 
 
 
 

  

Vaaditut 
kilpailuluvat 

 väh. seurakilpailulupa  D-lupa, 
 hevosenvuosimaksu 
 Matalammat luokat 

seurakilpailuluokkia 
aluekilpailulupa 

 A-lupa, 
 hevosenvuosimaksu 
 Matalammat luokat 

aluekilpailuluokkia (väh 
aluekilpailulupa) tai 
seurakilpailuluokkia 
(Seurakilpailulupa) 

   

Suositellut 
arvostelut 
 

 A arvosteluja, 367.1 
sekä taito- ja 
ihanneaika-arvosteluja 

 Ei aikaratsastusta 
 Vakioratojen käyttö 
 Ikäluokille avoimia 

luokkia 
 1.4.2022 alkaen 90cm ja 

matalammissa luokissa 
sallittu vain A.0, A.1, taito-
, ihanneaikaarvostelut. 
367.1 ja 367.2 edellä 
mainituin arvosteluin 

 A arvosteluja, 367.1, 
ihanneaika-sekä 
taitoarvostelua 

 Ei aikaratsastusta alle 
100 cm luokissa 

 Ikäluokille avoimia 
luokkia 

 Rankingpisteiden 
perusteella avoimia 
luokkia suositellaan. 

 1.4.2022 alkaen 90cm ja 
matalammissa luokissa 
sallittu vain A.0, A.1, taito-
, ihanneaikaarvostelut. 

 Ei vain kaikille avoimia 
luokkia 

 Ikäluokille avoimia 
luokkia 

 Rankingpisteiden 
perusteella avoimia 
luokkia suositellaan 

 1.4.2022 alkaen 90cm ja 
matalammissa luokissa 
sallittu vain A.0, A.1, taito-
, ihanneaikaarvostelut. 
367.1 ja 367.2 edellä 
mainituin arvosteluin 
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367.1 ja 367.2 edellä 
mainituin arvosteluin 

Toimihenkilöt 
 

 Min. 1 estetuomari joka 
toimii TPJ:nä.  

 Taitotuomarina voi 
toimia taitotuomari tai 
estetuomari/ratsastuks
enopettaja, joka on 
osallistunut 
taitotuomarikoulutksee
n. (C-taitotuomari) 

 Ratoina käytetään SRL:n 
vakioratoja tai ratojen 
suunnittelusta vastaa 
toimihenkilölisenssin 
omaava ratamestari. 

 min. 1 C-TPJ, väh. C-
ratam, stewardi  

 muu henkilöstö 
kilpailun koon mukaan 
ja pykälän 319.1 
mukaan. 

 1 B-TPJ+ väh. 1 
estetuom.,  

 ratamestari luokkien 
tason mukaan, 
estestewardi, muu 
henkilöstö kilpailun 
koon mukaan ja pykälän 
319.1 mukaan. 

 

Kilpailijoiden 
kvaalautuminen 
 

 Siirtyäkseen 80 cm:ä korkeampiin luokkiin, ratsastajalla tulee olla seura- ja aluekilpailuista 80 cm luokista kaksi enintään 8 virhepisteen tulosta 
perusradalta / ensimmäisestä vaiheesta. Tästä eteenpäin vaaditaan kaksi enintään 8 virhepisteen tulosta perusradalta / ensimmäisestä vaiheesta 
enintään 10 cm alemmalta tasolta seura-, alue- tai kansallisesta kilpailusta. Tulokset tulee olla saavutettu kuluvan tai kahden tätä edeltävän 
kalenterivuoden aikana. 

 Katso poikkeukset 333.7. 333.10. SM- kvaalautuminen on ratsukkokohtainen. 
Palkintorahat /  
esinepalkinnot 

 Ruusukkeet 
 Esinepalkinnot 

mahdollisia 
 Rahapalkintoja ei 

suositella, jos niin max. 
1000 €/kilpailu. 

 Ruusukkeet  
 Esine- ja rahapalkinnot mahdollisia 
 

 Pääluokissa rahapalkinnot 
 Ruusukkeet  
 Esine- ja rahapalkinnot mahdollisia 
 

Kilpailumaksut 
 

 Kilpailumaksut suhteessa palkintoihin ja kilpailuolosuhteisiin. 
 

Kilpailukenttä 
 

 SRL:n hyväksymä estemateriaali (turvakannattimet)  
 aidattu kilpailukenttä (vähintään 800 m2)  
 erillinen verryttelyalue suhteessa kilpailukenttään tai 

kilpailukentällä. 
 

 

 SRL:n hyväksymä 
estemateriaali 
(turvakannattimet) 

 aidattu kilpailukenttä 
(vähintään 1200 m2) 

 erillinen verryttelyalue 
suhteessa 
kilpailukenttään tai 

 SRL:n hyväksymä estemateriaali (turvakannattimet) 
 aidattu kilpailukenttä (vähintään 1200 m2) 
 verryttely suhteessa kilpailukenttään.  
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hallikilpailussa 
kilpailukentällä. 

Olosuhteet 
 

 Kutsu/kilpailun 
päivämäärä KIPA:ssa  

 Kanslia 
 WC 

 Kutsu ja tulokset 
KIPA:ssa 

 Kanslia 
 Kahvila, WC 
 Paikoitusalueet 

yleisölle ja 
hevosautoille 

 

 Kutsu ja tulokset 
KIPA:ssa 

 Kanslia 
 Kahvila, sosiaalitilat, 

katsomo 
 Paikoitusalueet yleisölle 

ja hevosautoille  
 Useampi päiväisessä 

kilpailussa hevosten 
majoitusmahdollisuus 
suositeltava. 

 Kutsu ja tulokset 
KIPA:ssa 

 Kanslia 
 Ravintola, sosiaalitilat  
 Katsomo 
 Paikoitusalueet yleisölle 

ja hevosautoille  
 Useampipäiväisessä 

kilpailussa hevosten 
majoitusmahdollisuus 

 VIP-palvelut, mikäli 
mestaruus- tai GP-
kilpailu 

 Internetyhteys median 
käytössä 

 Kutsu ja tulokset 
KIPA:ssa 

 Kanslia 
 Ravintola, sosiaalitilat 
 katsomo 
 Paikoitusalueet yleisölle 

ja hevosautoille  
 Useampipäiväisessä 

kilpailussa hevosten 
majoitusmahdollisuus 

 Medialle 
työskentelytilat 

 Internetyhteys median 
käytössä  

 TV-kuvausmahdollisuus 
 VIP- tila, jossa 

emäntä/isäntä  
 Oheisohjelmaa yleisölle 
 Expo 

Turvallisuus  Ensiapuvalmius 
(suositus: vähintään yksi 
EA1, mikäli kilpailut 
taajama-alueen 
ulkopuolella 
suositellaan EA2) 

 turvallisuudesta 
vastaava henkilö 
nimetty 

 kirjallinen 
pelastussuunnitelma 

 ilmoitus 
kaupungin/kunnan 
eläinlääkärille 
kilpailuista 

 EAryhmä/lääkäri/ambul
anssi (ensivasteauto), 

 nimetty 
turvallisuuspäällikkö, 

 kirjallinen 
pelastussuunnitelma 

 ilmoitus 
kaupungin/kunnan 
eläinlääkärille 
kilpailuista  

 lääkäri/ambulanssi (ensivasteauto)/EA2 ryhmä 
 eläinlääkäri kilpailupaikalla 
 nimetty turvallisuuspäällikkö 
 kirjallinen pelastussuunnitelma 
 tallivartiointi 24h, jos hevosmajoitus 
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Bilaga 14 SUOMENHEVOSTEN ESTEMESTARUUS 

 

1 Kilpailujenjärjestäjä ja ilmoittautuminen 

Kilpailun järjestää SRL:n hyväksymä kilpailujenjärjestäjä. Kilpailujenjärjestäjän valitsee Suomenratsut ry. 
Ilmoittautuminen tapahtuu SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n kilpailusääntöjä noudattaen. 

 

2 Kilpailumuoto ja kilpailuoikeus 

Kilpailu suoritetaan yhdessä kilpailussa, kahtena peräkkäisenä päivänä. 

Suomenhevosten mestaruuskilpailuun osallistuvalla ratsukolla tulee olla saman tai edellisen vuoden aikana 
saavutettu hyväksytty suoritus ensimmäistä osakilpailua vastaavalta korkeudelta alue- tai kansallisista kilpailuista 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ratsastaja voi osallistua mestaruuteen enintään kolmella hevosella. Ensimmäiseen osakilpailuun ja toisen 
osakilpailun ensimmäiselle kierrokselle ratsastaja voi osallistua useammalla hevosella. Toisen osakilpailun toiselle 
kierrokselle saa osallistua useammalla hevosella, mutta mestaruudesta kilpaillaan vain nimetyllä hevosella. 
Valittu hevonen on ilmoitettava kilpailujärjestäjälle 20 minuuttia ennen toisen kierroksen arvioitua alkamisaikaa. 

 

3 Kilpailuluokat 

I osakilpailu 110 cm, Arvostelu AM5, nopeus 325 m/min. Ratsukon sijaluku jaetaan kahdella ja muutetaan näin 
virhepisteiksi, jotka otetaan huomioon lopullisessa sijoituksessa. Lähtöjärjestys arvotaan. Jälki-ilmoittautuneet 
lähtevät luokassa ensin. 

II osakilpailu 110+120 cm, Kaksi kierrosta, arvostelu A.1.0, nopeus 350 m/min. Toisella kierroksella lyhempi rata, 
enintään 6...8 estettä/9 hyppyä. 

II osakilpailun ensimmäiselle kierrokselle pääsee mestaruuskilpailun I osakilpailussa hyväksytyn tuloksen saaneet 
ratsukot. Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestys on käänteinen I osakilpailun tuloksiin. 

Toiselle kierrokselle pääsee 12 mestaruuskilpailun väliaikatulosten parasta ratsukkoa ja kahdennentoista kanssa 
jaetulla sijaluvulla olevat ratsukot. Pois jääneen tilalle ei oteta seuraavaksi vuorossa olevaa ratsukkoa. Toisen 
kierroksen lähtöjärjestys on käänteinen I ja II osakilpailun ensimmäisen kierroksen yhteenlaskettuihin tuloksiin. 

Mikäli ratsastajalla on useampia hevosia, tulee hänen lähteä parhaiten menestyneellä hevosellaan oikealla 
lähtöpaikalla, toiset hevosista sijoitetaan lähtemään niin, että väliin jää mahdollisimman monta ratsukkoa. 

Sijoitus määräytyy I ja II osakilpailun yhteen laskettujen virhepisteiden mukaan. Virhepisteiden ollessa samat 
suoritetaan mitalisijoista uusinta. Muut ratsukot, joilla on sama virhepistemäärä, ovat tasaveroisia. 
Saavuttaakseen hyväksytyn suorituksen, ratsukon on saatava hyväksytty tulos molemmissa osakilpailuissa. 

 

4 Palkinnot 

Suomenratsut ry lahjoittaa kokonaiskilpailun kolmelle parhaalle mitalit ja mestarille loimen. Kokonaiskilpailun 
kolmelle parhaalle hevoselle Suomen Hippos ry myöntää palkintorahat, jotka järjestäjä maksaa suoraan 
sijoittuneille (kilpailunjärjestäjä laskuttaa summan jälkikäteen Hippokselta). Järjestäjä sitoutuu hankkimaan 
sijoittuneille ruusukkeet ja mitalisteille kukkakimpun. Molemmissa osakilpailuissa ratsukot palkitaan erikseen 
SRL:n sijoitussääntöjen mukaisesti järjestäjän määräämillä kilpailukutsussa mainituilla rahapalkinnoilla. 

 
  



 

 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finlands Ryttarförbund r.f. 
00240 Helsingfors 
tel. 09 2294 510 


	ALLMÄNT
	300. Allmänt om hinderhoppning

	1. HINDER
	301. Hinder, allmänt
	302. Hinder
	303. Enkelhinder
	304. Kombination
	305. Sluten kombination

	2. BANA
	306. Bana
	307. Banskiss
	308. Banans längd
	309. Kombination
	310. Ändring av banan
	311. Markering av hinder
	312. Klasser

	3. LJUDSIGNAL
	316. Användning av ljudsignal
	317. Starttillstånd

	4. BESTÄMMELSER RÖRANDE TÄVLINGSARRANGEMANG
	318. Tävlingssystem
	319. Personal och utrustning
	320. Tid för banunderhåll
	321. Läkar- och veterinärservice
	322. Vinsterna och deltagaravgifterna
	323. Efteranmälning
	324. Startordning

	5. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER GÄLLANDE RYTTARE
	325. Tävlingsklädsel
	326. Sadling och övrig utrustning
	327. Viktbestämmelser
	328. Barrering
	329. Framridningsområde och framhoppningshinder
	330. Besiktning av banan
	331. Oförutsedda händelser
	332. Hälsning
	333. Rätt att delta

	7. BEDÖMNINGSMETODER
	341. Bedömningsmetoder
	342. Bedömning A (på basen av felpoäng)
	4.1. AM 3
	4.2.AM 4
	4.3 AM 5
	4.4. AM 5.2 (direkt omhoppning)
	4.5. AM 6

	343. Bedömning C (på basen av tid)
	344. Omhoppning
	345. i reserv

	8. BEDÖMNING
	346. Uteslutning, avstängning, böter
	A. I följande fall sker uteslutning på basen av domarkollegiets bedömning
	B. I följande fall utesluts ekipaget
	C. Avstängning
	D. Böter


	9. TILLÄMPNING AV FELPOÄNGSTABELL
	347. Olydnad
	348. Nedslag
	349. Omkullridning, avfallning
	350. Otillåten hjälp
	351. Start och mål
	352. Tid
	353. Tidtagning

	10. SPECIALKLASSER
	354. Puissance
	355. Fault-and-out (Glückspringen)
	356. Höjdhoppning
	357. Höjd- och längdhoppning
	358. Barriärhoppning
	359. Hippodromhoppning
	360. Duellhoppning
	361. Stafetthoppning I
	362. Stafetthoppning II
	363. Laghoppning
	364. Zürichhoppning
	365. Hasardhoppning
	366. Accumulator (hoppning med stigande svårighetsgrad)
	367. Tävling i två faser
	367.1. Omedelbar II fas.
	367.2. II fasen efter 30 sekunder från ny startsignal (används ej vid nationella tävlingar)
	367.3. Power and Speed
	367.4. Total mängd felpoäng

	368. Poänghoppning
	369. Joker
	370. Hit and Hurry
	371. Winning round (segeromgång)
	371.1 Två omgångar och segeromgång.
	371.2 Grundomgång och segeromgång

	372. Stilbedömning
	373. Bedömning av unghästars prestationsförmåga
	374…378 i reserv


	11. FM-tävlingar
	379. Allmänt
	379.1. Bestämmelser
	379.2. Rätt att delta

	380. Regler för FM i banhoppning för seniorer
	381. Regler för FM i banhoppning för unga ryttare
	382. Regler för FM i banhoppning för juniorer
	383. Regler för FM i banhoppning för barnryttare
	384. Regler för FM i banhoppning för ponnyryttare (kategori I) och mästerskapsregler (kategori II)
	385. Regler för FM i banhoppning för veteranryttare
	386. Hallmästerskap för seniorer
	387. Hallmästerskap för unga ryttare
	388. Hallmästerskap för juniorer
	389. Hallmästare för barnryttare
	390. Hallmästerskap för ponnyryttare
	391. Hallmästerskap för veteranryttare
	392. FM i banhoppning för lag

	12. FUNKTIONÄRSRÄTTIGHETER
	393. Hoppdomare
	394. Hoppsteward
	395. Steward
	396. Banbyggare
	1.1. C-banbyggare
	1.2. B-banbyggare
	1.3.  A-banbyggare

	Bilaga 1, kombinationer
	Bilaga 2, Godkända ponnybett
	Bilaga 2, Nosgrimmor
	Bilaga 3/a, Hinderbestämmelser - hästar
	Bilaga 3/b, Hinderbestämmelser – ponnyklasser
	Bilaga 4/a, Beräkning av maximitiden, 250m /min
	Bilaga 4/b, Beräkning av maximitiden, 275m /min
	Bilaga 4/c, Beräkning av maximitiden, 300m /min
	Bilaga 4/d, Beräkning av maximitiden, 325m /min
	Bilaga 4/e, Beräkning av maximitiden, 350m /min
	Bilaga 4/f, Beräkning av maximitiden, 375m /min
	Bilaga 4/g, Beräkning av maximitiden, 400m /min
	Bilaga 5, Höjdhoppning
	Bilaga 6, Barriärhoppning
	Bilaga 7, Duellhoppning
	Bilaga 8, Stilbedömningsprotokoll
	Bilaga 9. Stilbedömningsprotokol
	Bilaga 10, Hästens välbefinnande
	Bilaga 12, Hevostarkastus
	1. Kuva: Hevostarkastus, ohjeellinen pohjapiirros

	Bilaga 13, Kilpailutasojen kuvaukset
	Bilaga 14 SUOMENHEVOSTEN ESTEMESTARUUS

	Bilaga 11, Checklist

