
LATHUND 

Traditionell hälsning på domarna bör ske. 


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


Spö in på banan ger två poängs avdrag. 


Teknik 

0 poäng på hinder  
Att inte beträda, påbörja hinder samt inte fullfölja vägen inom 30 sekunder. Domaren ger 
signal att fortsätta. Om ryttaren fortsätter utan signal så blir den utesluten.


0 poäng om ryttaren tappar lansen, domaren blåser av och funktionär ska räcka tillbaka 
den.


0 poäng för byte av hand på enhandshinder. Samma hand hela banan. Den hand man 
använder på första hindret gäller hela banan. 


0 poäng om hinderdel rubbas så att hindret inte kan genomföras.


Låg poäng tex 1-4 på hinder om ryttaren tex klarar av att rida allt i grinden utom att 
genomföra stängningen. 


Utesluten 
Fel väg- ex börja slalom från fel håll, bara rida en halv volt runt sista tunnan, ta hinder i fel 
ordning.


Nedslagning av hinderdel på hinder som inte ridits ännu. 


Om hästen går ut från banan under pågående ritt 


Avfallning omkullridning


Hård ridning


Ej passerat start/mål


Speed (se ovan om uteslutning) 

Samt 10 sekunders tillägg för varje nedslagen hinderdel.


30 sekunders tillägg om hindret inte slutförs tex att kannan ramlar ner på marken, tunnan 
välter, lansen ramlar på marken i nedsättningen.


30 sekunders tillägg vid byte av hand i enhandshinder, från LA uteslutning 




Hinder Positivt Negativt 

Två tunnor Rena byten, små volter i bra 
form, takt ,tempo, bärighet 
Galopp till skritt i övergången 
utan mellanliggande steg i 
trav, jämna volter, övergångar 
på rätt plats  

Orent byte, övergång på fel 
plats, ojämna volter, felställd. 
Bruten gångart  

Tre tunnor Rena byten, små volter i bra 
form, takt ,tempo, bärighet  
Galopp till skritt i övergången 
utan mellanliggande steg i 
trav, jämna volter, övergångar 
på rätt plats 

Övergångar på fel plats, 
orena byten, ojämna volter, 
felställd. Bruten gångart  

Träbro Stadig form, ren takt, bra 
tempo, bärighet, balanserad 
övergång, avspändhet, 
förtroende  

Obalans i övergång, bruten 
gångart, spändhet, ovilja, 
trav på bron 

Enkelslalom Ren takt, stadig form för 
klassen , bra tempo, balans, 
bärighet, balanserade 
övergångar, Rena byten  

Väg som flyter ut, stora 
bågar, ojämna bågar, otakt, 
bruten gångart, omslag i 
galopp, spänning, orena 
byten, bruten gångart  

Parallellslalom Rena byten, bra takt, tempo, 
form, övergångar på rätt 
plats, balans  

Otakt, bruten gångart, 
spänning Orena byten, 
bruten gångart, övergångar 
på fel plats eller orena, vägar 
som flyter ut 

Fålla Stadig form, ren takt, bra 
tempo, bärighet, 
balanserade övergångar, 
Rena byten, väl utförd 
vändning mellan volterna i 
fållan  

Otakt, obalans i övergångar, 
omslag, bruten gångart, 
spänning, orent byte, dålig 
vändning mellan volterna  

Lydnadshinder Bra bjudning, tar tag i 
hindret, orädd, samspelt  

Obalans, tvekar, stannar, 
spänner sig, 



Grind Övergång i balans, Övergång 
galopp-skritt utan 
mellanliggande travsteg, 
stadig form, balans, flyt 
genom hindret, markerade 
halter före och efter, 

Tappar flyt, orolig, struligt, 
tappar rep  

Flytta mugg Balanserad övergång, 
Galopp- halt utan 
mellanliggande steg, rätt 
uppställd, i form, stilla medan 
muggen flyttas, bra övergång 
efteråt, 

Ojämn halt, steg i 
mellanliggande gångart in i 
halt, rör sig, tänker bakåt, 
över tygeln, orolig  

Klocka i korridor Balanserad övergång vid 
övergång utanför respektve 
håll gångart fram till halt vid 
klockan, stadig form, bra 
halt, stilla medan ryttaren 
plingar, diagonal fotförlyttning 
i ryggningen, bra övergång 
efteråt  

Trav/obalans in i halten, steg 
i mellanliggande gångart in i 
halt, spänning, ostadig form, 
ojämn halt, Sänker ryggen i 
ryggning, över tygeln, orolig, 
oengagerad i ryggningen  

Bord Balanserad övergång, 
Galopp- halt utan 
mellanliggande steg, rätt 
uppställd, i form, stilla medan 
lyft av kannan, bra övergång 
efteråt  

Ojämn halt, steg i 
mellanliggande gångart (LA 
uppåt) in i halt, rör sig, tänker 
bakåt, över tygeln, orolig  

Rygga mönster Balanserad övergång, rätt 
uppställd, i form, rygga med 
diagonalt tramp, hålla flytet, 
bra övergång efteråt  

Steg i mellanliggande 
gångart in i halt, Ojämn halt, 
rör sig, över tygeln, tappar 
flytet i ryggningen, orolig, 
välter pinnar 

Sidvärts med bom Balanserad övergång, 
förtroende, bjudning, en 
flytande rörelse, korsandet 
av benparen, lätthet  

Över tygeln, spänd, tappar 
flytet, sätter hovarna bredvid 
varandra istället för att korsa  

Hinder Positivt Negativt 



Lans ur tunna På rak linje, takt, form, 
bärighet  

Tvekar, bruten gångart, 
svajigt, spänd  

Ring På rak linje, bra takt, form, 
tempo, attityd, power  

Svajigt, tvekar, spänd, bruten 
gångart  

Lans i tunna Säkert, rakt, planerat  Svajigt, tvekar, bruten 
gångart, lansen utanför 
tunnan är noll poäng.  

Vattenhinder Stadig form, ren takt, bra 
tempo, bärighet, balanserad 
övergång, avspändhet, 
förtroende  

Obalans i övergång, bruten 
gångart, spändhet, ovilja, 
trav i vattnet 

Bank Bra bjudning, tar tag i 
hindret, orädd, samspelt 

Obalans, tvekar, stannar, 
spänner sig,

Hinder Positivt Negativt 


