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Själen i Working Equitation
WE speglar arbetet på fältet.
Vi tillåter att hästen går med
något hög nacke i arbetsrörelserna
En WE häst är en glad häst

- Välskött
- Snyggt riden
- Inget blod

Det finns många olika svårighetsgrader
Rörelser och kraven på form och samling i
dressyrmomentet följer det som vi känner
igen från ”de vanliga” dressyrprogrammen.
Deb- Skrittprogram
LDSkritt och trav
LCSkritt, trav, galopp
LBSkritt, trav, galopp
LASkänkelvikning, förvänd galopp,
enkla byten, bakdelsvändning
Msv- Skrittpiruett, skolor, galoppombyten
Svår
Helpiruett i skritt, Galoppiruett,
enhandsfattning

Svårighetsgraden höjs i takt med att man går upp i klasserna
Det som bedöms förutom hur ekipaget utför hindret är övergångarnas kvalitet, takt,
balans, regelbundenhet i gångarterna, framåtbjudning, vilja att röra sig framåt,
elasticitet, mjukhet i ryggen och bakbensengagemang, lösgjordhet, eftergift, form,
accepterande av bettet, harmoni, lätthet och mjukhet vid rörelsernas utförande,
uppmärksamhet och förtroende, ryttarens sits och hållning, korrektheten och
finheten i hjälperna.
DebLDLCLBLAMsvSvår

Banan rids i skritt
Grundgångarten är trav
Grundgångarten är trav
Grundgångarten är trav
Grundgångarten är galopp
Grundgångarten är galopp
Grundgångarten är galopp,
allt rids på enhandsfattning

Domare
-

Tekniska kunskaper
Kunskap om reglerna
Kunna kommunicera och förmedla
Lösa problem så snabbt och effektivt som möjligt
Kunna förklara och motivera ett beslut
Sunt förnuft- reglerna ger inte alltid svaret
Få ryttaren att känna att du är involverad/engagerad
Som domare är du med och utvecklar sporten.
Ryttaren räknar med dina råd
Visa ryttarna att de är på rätt väg

Domaren ska finnas på plats på prisutdelningen
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Utmärkt
Mycket bra
Bra
Ganska bra
Godkänd
Med tvekan godkänd
Inte godkänt
Ganska dåligt
Dåligt
Mycket dåligt
Inte utfört, helt misslyckad

Fortsättning Poängskalan
-

-

Alltid kommentar vid negativa betyg
Använd hela skalan
WE har inte halvpoäng
Tänk på vad betygen betyder
Beskriv vad som var bra/dåligt
Du måste veta hur rörelsen ska utföras och vad
det är du ska bedöma vid varje moment
Samlingsbetyget i slutet är summan av vad du
sett. De ska spegla ritten. Du kan inte ha höga
betyg i rörelserna och sen lågt i de samlade
betygen
Alla ändringar i protokollet ska signeras av
domaren
Det är viktigt att ha en bra sekreterare
Domaren skriver under protokollet

Man skiljer på Grundfel-Stora fel-Små fel
Till grundfelen hör:
Dålig(a) gångart(er)
Bristande framåtbjudning
Bristande eftergift på tygeln
Dåligt accepterande av bettet
Snedhet
Fel form
Till Stora fel hör:
Ostadighet på bettet
Dåliga övergångar
Bruten gångart
Bristande harmoni mellan ryttare och häst
Småfel är sådant som varje ekipage tillfälligt kan råka ut för som en ojämnhet i banan, att hästen blir
skrämd osv.
Grundfelen och de Stora felen måste i hög grad påverka även betygen under allmänt intryck, ville
småfelen inte behöver göra.
Första gången ett fel visas kan man ta lättare på det än om det upprepas.

Hästens gångarter och tempon
SKRITT
Följande skritt beskrivs och erkänns inom
WE-dressyr: Samlad skritt, mellanskritt, ökad
skritt och fri skritt
Skritt ska ha en ren fyrtakt och vara energisk
Skritten är en marscherande gångart med en
regelbunden och väl markerad fyrtaktig
fotflyttning som har samma intervall mellan
hovarnas isättning. Denna regelbundna takt, i
förening med full avspänning, måste
bibehållas i alla skrittrörelser. När samma
sidas fram- och bakben rör sig med nästan
samma takt, tenderar skritten att bli nästintill
samsidig. Denna oregelbundenhet, som kan
övergå till passgång, är en allvarlig försämring
av gångarten.

Hästens gångarter och tempon
TRAV
Trav Inom WE-dressyren, beskrivs och
erkänns följande: Arbetstrav, samlad trav,
mellantrav samt förlängd steglängd.
Trav ska vara tvåtaktig, ren och regelbunden
Traven är en tvåtaktig gångart med växelvis
diagonala steg (till exempel vänster framben
och höger bakben samtidigt), separerade av
ett svävmoment. Traven ska visa fria, aktiva
och regelbundna steg. Travens kvalité
bedöms med ledning av det allmänna
intrycket, det vill säga regelbundenheten och
elasticiteten i stegen samt kadensen och
schvungen i både samling och längning.
Dessa kvalitéer uppnås med en mjuk rygg
och välengagerad bakdel samt en förmåga
att bibehålla samma rytm och naturliga balans
i alla varianter av traven.

Hästens gångarter och tempon
GALOPP
Galopp Inom WE-dressyren, beskrivs och erkänns följande galopper: Arbetsgalopp, samlad galopp,
mellangalopp, ökad galopp samt förlängd språnglängd.
Galopp ska vara tretaktig, välbalanserad, rytmisk och energisk.
Galoppen är en tretaktig gångart där fotflyttningen i till exempel
höger galopp är: vänster bakben, vänster diagonal (det vill säga
vänster framben och höger bakben samtidigt) och höger
framben följd av ett svävmoment där alla fyra benen är i luften
innan nästa språng påbörjas. Galoppen, i vilken hästen alltid ska
visa lätta och regelbundna språng med kadens, ska fattas utan
tvekan. Galoppens kvalité bedöms med ledning av det allmänna
intrycket, det vill säga regelbundenheten och lättheten i
sprången samt tendensen till uppförsbacke och kadensen.
Dessa kvalitéer uppnås med ett accepterande av bettet med
mjuk nacke och med bakdelens engagemang med aktiv
hasaktion samt förmåga att bibehålla samma rytm och naturliga
balans, även efter övergång från en variant av galopp till en
annan. Hästen ska alltid förbli rak på raka spår och korrekt böjd
på böjda spår.

Utbildningsskalan
Syfte: Bevara den klassiska dressyrens principer, och verka som en god
vägledning under utbildningen av hästen (ryttaren och ekipaget tillsammans)
Utbildningsskalan bygger på ren logik och innebär att först när hästen är redo,
går ekipaget vidare till nästa steg i utbildningsprocessen.

Takten måste bibehållas på både raka och böjda spår samt i övergångar, tempoväxlingar
och vändningar.

2.LÖSGJORDHET

Ingen rörelse eller övning kan vara bra om takten är oregelbunden och inget av steg i
utbildningen är riktigt om det leder till att takten blir oregelbunden.

3.KONTAKT/STÖD
B.

4.SCHWUNG
C.

5.RAKRIKTNING
6.SAMLING

A. Grundläggande fas med: takt, lösgjordhet och stöd
B. Utveckling av påskjutet med: lösgjordhet, kontakt, schwung och rakriktning
C. Utveckling av bärighet med: schwung, rakriktning och samling

Takt är lika med antal steg per minut. Takt är renheten och regelbundenheten i de tre
grundgångarterna.
För att kunna bedöma takten är det viktigt att känna till rörelseförloppet i det tre
grundgångarterna. Skritt är en fyrtaktig rörelse utan svävmoment, trav är en tvåtaktig,
diagonal rörelse och galopp är en tretaktig, oliksidig rörelse. Rör sig hästen inte
taktmässigt, kan den inte heller vara i balans.

1.TAKT
A.

1.TAKT

Klassernas svårighetsgrader
Moment 1041 Svårighetsgrader/ klassindelning
Debutantklass: Debutant, Lätt E, Lätt D aktuellt
dressyrprogram för klassen, teknikbana med 6–12 hinder,
speedbana med 6–10 hinder.
Lätt klass: Lätt C, Lätt B, Lätt A aktuellt dressyrprogram
för klassen, teknikbana med 8–14 hinder, speedbana med
8–12 hinder.
Medelsvår klass: aktuellt dressyrprogram för klassen,
teknikbana med 12–16 hinder, speedbana med 12–16
hinder. Om teknik/speed rids på 20×40 bana ska
hinderantalet vara 8–14.
Svår klass: aktuellt dressyrprogram för svår klass,
teknikbana med 14–18 hinder, speedbana med 14–18
hinder. Om teknik/speed rids på 20×40 bana ska
hinderantalet vara 10–14.

Hästens form och vad vi ska titta på
Lydnad är en form av en konstant uppmärksamhet, villighet och förtroende i hästens hela
beteende, likväl som harmonin och lättheten den uppvisar vid utförandet av de olika rörelserna.
Graden av lydnad bekräftas också utav hur hästen accepterar bettet, med en lätt och mjuk
kontakt till ryttarens hand, eller om hästen gör motstånd till ryttarens hand, genom att antingen
vara ”över bettet”, eller ”bakom hand”.
Lydnaden är det grundläggande kravet i Working Equitation.
Varje olydnad eller motstånd mot ryttarens hjälper måste
värderas av domarna i poängsättningen för rörelser och för
den allmänna bedömningen av hästens lydnad.
Också om hästen lägger ut tungan, lägger den över bettet,
gnisslar tänder eller ger andra signaler på stress, nervositet,
spänning eller motstånd, ska detta tas med vid
poängsättningen av både rörelser och i den allmänna
bedömningen av hästens lydnad.
Rakriktningen är också en viktig del av lydnaden. En häst är
rak när dess bakhovar följer i framhovarnas spår både på böjt
och rakt spår och när hästen uppvisar lika villig böjning i båda
riktningarna.

Hästens form och vad vi ska titta på
Framåtdrivning/bjudning
Den engelska termen impulsion står för den kontrollerade överföringen av energi från ryttaren till
en villigt drivande bakdel, vilket medför en atletisk, energisk rörelse hos hästen.
Hästens ultimata uttryck kan endast visas genom hästens mjukt svingande rygg och
guidningen av en lätt och mjuk kontakt från ryttarens hand. Fart har väldigt lite att göra med
denna framåtdrivande bjudning. Resultatet av fart, ger oftare sämre takt och gångarter.
Hästens maximala hastighet ska dock uppvisas i de ökade
gångarterna. En synlig ökning av bakhasornas arbete i flytande
rörelse snarare än rörelser som är stackatoartade/ryckiga. När
bakhoven lämnar marken, ska hasen röra sig framåt hellre än dras
uppåt.
En huvudingrediens i framåtdrivande bjudning är tiden hästen är i
luften, mer än den är på marken. Därför syns det tydligt bara i de
gångarter som har svävningsmoment. Framåtdrivande bjudning är
en förutsättning för bra samling i galopp. Om den inte finns, finns
det ingenting att samla.

Hästens form och vad vi ska titta på
Samling Syftet med hästens samling är:
a) att ytterligare utveckla och öka hästens
balans
b) att utveckla och öka hästens förmåga att
engagera och sänka sin bakdel, för att
därigenom avlasta framdelen och göra den
”lättare” och mer rörlig
c) att genom ökad styrka och utvecklad
bärighet göra hästen mer angenäm att rida.
Samlingsgrad i olika klasser: När hästen rör
sig med bibehållen rytm, med lätthet och utan
att förlora någon balans i de moment
programmet föreskriver, är samlingsgraden för
klassen tillräcklig.

WE Hinder

Två tunnor
Hindret består av två tunnor eller andra lämpliga föremål
som är minst 80 cm höga placerade 3 meter från
varandra.
Avståndet mellan tunnorna får ökas till 4 meter i
Debutant och Lätt klass.
Bedömning
- Precisionen och lättheten i omställning/
gångartsväxling/byte i språnget, rätt ridväg mitt
mellan tunnorna, formen och symmetrin på
volterna samt spårning och bibehållen bjudning
och aktivitet. Symmetrin är viktigare än storleken
på volterna.
- Flytet och villigheten i ryggningen då den ingår.
- För godkänt betyg krävs att omställning/
gångartsväxling/rent byte i språnget sker med
precision på rätt ställe, samt ställning/böjning och
spårning sker korrekt i båda volterna.

WE Hinder

Tre tunnor
Hindret består av tre tunnor som är minst 80 cm höga
placerade i en liksidig triangel där varje sida är 3 meter.
Avståndet mellan tunnorna får ökas till 4 meter i Lätt klass.
Bedömning
- Precisionen och lättheten i omställning/gångartsväxling/
byte i språnget, rätt ridväg mitt mellan tunnorna, formen
och symmetrin på volterna samt spårning och
bibehållen bjudning och aktivitet. Symmetrin är viktigare
än storleken på volterna.
- F ör godkänt betyg krävs att omställning/
gångartsväxling/rent byte i språnget alltid sker med
precision på rätt ställe, samt ställning/böjning samt
spårning sker korrekt i samtliga volter.

WE Hinder

Träbro
Hindret består av en bro som ska vara säkert och
stabilt konstruerad av kraftigt material med räcken
på båda sidor och halksäkrad yta.
Rekommenderade mått på bron är minst 4 meter
lång, 1.5 meter bred och 20-60 cm hög på sin
högsta punkt. Bredden får inte minskas till mindre
än 1 meter och den ska vara väl infångad. För att
bron ska få användas i speedmomentet ska den
vara minst 1,5 meter bred och 3 meter lång.
Bedömning
- Taktmässigheten och avspändheten i skritten och
övergångarna samt hästens förtroende inför
hindret.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar
förtroende för uppgiften och bibehåller samma
gångart genom hela utförandet.

WE Hinder

Enkelslalom
Hindret består av 5 stycken cirka 2 meter höga pinnar med
fot som inte är fastsatt i marken, placerade på en rak linje
med ett avstånd om 6 meter från varandra. Avståndet mellan
pinnarna får i Debutant och Lätt klass ökas med hela meter
upp till 10 meter och i Medelsvår upp till 8 meter.
Antalet pinnar får vid behov minskas till 4 i samtliga klasser
Hindret påbörjas åt det håll som framgår av banskiss och rids
i slalom så att pinnarna passeras varannan på höger
respektive vänster sida.
Vid varje passage mellan pinnarna sker omställning och
eventuella byten/övergångar. Ställning och böjning ska alltid
överensstämma med formen på ridväg
Bedömning
- Symmetrin i bågarna samt spårning, harmoni och
precision, kvaliteten i gångartsväxlingar och omställning/
byte i språnget.
- För godkänt betyg krävs att omställning/gångartsväxling/
rent byte i språnget alltid sker med precision på rätt ställe,
samt ställning/böjning och spårning i bågarna

WE Hinder

Parallellslalom
Hindret består av 7 stycken cirka 2 meter höga pinnar med fot
som inte är fastsatt i marken, utplacerade på två parallella linjer
med 3 respektive 4 pinnar i varje.
Det inbördes avståndet mellan pinnarna i varje rad och mellan
raderna ska vara 6 meter. Raden med det lägre antalet pinnar ska
vara placerad så att varje pinne befinner sig halvvägs mellan två
pinnar i den andra raden.
Avståndet mellan pinnarna och raderna får ökas med hela meter
upp till 8 meter i Lätt klass.
Hindret påbörjas åt det håll som framgår av banskiss och rids
som dressyrens serpentiner över medellinjen med bågar runt
pinnarna och rakställning mellan bågarna.
Mellan varje båge sker omställning och eventuella byten/
övergångar enligt banskiss centrerat mellan raderna av pinnar.
Bedömning
- Symmetrin i bågarna samt spårning, harmoni och precision
och kvaliteten i gångartsväxling/omställning/byte i språnget.
- För godkänt betyg krävs att omställning/gångartsväxling/rent
byte i språnget alltid sker med precision på rätt ställe, samt
ställning/böjning, spårning i bågarna och rakriktning
däremellan.

WE Hinder

Fålla
Hindret består av en cirkelformad inhägnad av säker konstruktion
med en öppning för in- och utgång. Inhägnaden omsluter en
annan inhägnad eller enbart ett objekt. Den inre inhägnaden kan
innehålla ”tittobjekt” som exempelvis reklam, konstgjorda djur eller
växter. Bredden på öppningen och avståndet mellan den yttre och
inre cirkeln/tittobjektet ska vara minst 1,5 meter. Yttercirkelns
diameter bör vara minst 8 meter upp till LA och minst 6 meter i
Msv/Svår.
Alternativ 1) Hindret rids genom att rida ett varv i fållan och sen ut.
Alternativ 2) När fållan lämnats efter den första volten sker ett
varvbyte i nära anslutning till fållan och hindret rids igen åt andra
hållet. Samma gångart ska användas i hela hindret, men ryttaren
kan alltid välja att rida hindret i skritt med minst godkänt betyg vid
väl utfört hinder.
Bedömning
- Hästens avspändhet och förtroende inför hindret, bibehållen
bjudning och aktivitet.
- Vändningen vid varvbyte ingår i bedömningen men volterna står
för huvuddelen av betyget.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för
uppgiften och bibehåller samma gångart genom hela
utförandet.

WE Hinder

Lydnadshinder
Hindret består av ett minst 2,5 meter brett rättuppstående
hinder som är 30-60 cm högt placerat mellan två
hinderstöd med eller utan infångare.
Hindret ska bestå av enbart bommar eller av plank,
rishäck, halmbalar eller liknande med bom överst.
Sax får inte användas. Marklinje ska finnas.
Hindret rids i valfri gångart.
Bedömning
- Hästen ska närma sig och hoppa över hindret naturligt,
självsäkert och med bjudning. Vägran på hinder medför
alltid underkänt betyg.
- Aktiviteten och rytmen hos hästen, förtroendet inför
hindret, följsamheten hos ryttaren och användandet av
hjälper inför hindret. Sitsen är valfri men ryttaren ska
vara följsam och understödja hästen med korrekta
hjälper framför, över och efter hindret.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för
uppgiften och inte slår i hindret

WE Hinder

Grind
Hindret ska vara av stabil konstruktion och bestå av
två upprättstående grindstolpar med ett rep eller en
fast grind däremellan Avståndet mellan grindstolparna
ska vara minst 2 meter.
Grinden ska öppnas och stängas med ett handtag.
Rekommenderad höjd på grinden är minst 130 cm.
Grinden ska gå att öppna åt båda hållen.
Bedömning
- Hästens aktivitet ska vara lugn, kontinuerlig och utan
tvekan.
- Hästen ska visa förtroende för uppgiften och inte
visa tecken på osäkerhet eller spändhet.
- Ryttarens agerande ska vara lätt, otvunget, precist
och utan att tveka.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende
för uppgiften och står stilla i inledande och
avslutande halt.

WE Hinder

Flytta mugg
Hindret består av två stycken minst 1,3 meter höga
pinnar som står 1,2-1,5 meter från varandra. På en av
pinnarna placeras en upp och nedvänd mugg.
Hindret påbörjas rakt framifrån och sen görs en halt
mellan pinnarna. Ryttaren flyttar muggen från den ena
pinnen till den andra och lämnar sedan hindret rakt
fram i transportgångart.
Bedömning
- Hästen ska närma sig hindret avspänt och med
förtroende.
- Precisionen in till, ut/ ur halt, placeringen och
stillheten i halten medan muggen flyttas.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende
för uppgiften och står still i halten.

WE Hinder

Klocka i korridor
Hindret består av en korridor av bommar/ribbor med en längd på cirka
4 meter, placerade på stöd så den totala höjden blir 20-60 cm.
Avståndet mellan bommarna ska vara 1,5 meter. Bommarna kan
ersättas av dressyrstaket.
Längst fram i korridoren placeras en klocka på en höjd av cirka 2
meter.
Alternativ 1) Rak korridor med 2 bommar, klockan placeras vid sidan
av korridorens ände.
Alternativ 2) Rak korridor med 2 bommar, klockan placeras i mitten av
korridorens ände.
Alternativ 3) L-formad korridor med 4 bommar, klockan placeras i
mitten av korridorens ände.
Avståndet mellan bommarna ska minskas till 1,2 meter. Hindret
påbörjas rakt framifrån. Ekipaget följer korridoren och gör halt längst
fram. Ryttaren ringer i klockan. Vid alternativ 1 lämnas hindret rakt fram
i transportgångart. Alternativ 1 får inte användas i speedmomentet. Vid
alternativ 2 och 3 ryggas hästen ut genom korridoren tills hela ekipaget
är ute. Hindret lämnas på utsidan i transportgångart. Hindret rids i
transportgångart hela vägen fram till halten om inte gångartsmarkering
finns. Ryttaren kan alltid välja att rida hindret i skritt med minst godkänt
betyg vid väl utfört hinder.

Bedömning
- Hästens avspändhet och förtroende inför
hindret, flytet och jämnheten i hästens ryggning
och dess följsamhet för ryttarens hjälper,
korrektheten i vägen.
- Islag av hinderdel ger ett lägre betyg och
nedslag av hinderdel ger ett underkänt betyg.
- Rider ryttaren genom hindret efter
genomförandet räknas detta som fel väg och
innebär uteslutning.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar
förtroende för uppgiften, bibehåller vald gångart,
står stilla i halten och visar villighet vid ryggning.

WE Hinder

Bord och kanna
Hindret består av ett bord med en ungefärlig höjd på 80-100 cm
och en sida/diameter på bordsskivan om max 1 meter med en
kanna/tillbringare på.
Kannan ska ha handtag och får inte vara gjord av skört material
som glas eller keramik. Öppen kanna får inte ha något innehåll.
Ryttaren rider fram till bordet, gör halt med hästens sida nära
bordet, lyfter kannan över huvudet och ställer tillbaka den.
Hindret lämnas rakt fram i transportgångart.
Bedömning
- Hästen ska närma sig hindret avspänt och med förtroende.
Precisionen in till, ut ur och stillheten i halten medan kannan
hanteras.
För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för
uppgiften och står stilla under hela momentet, samt att kannan
står kvar upprätt när ekipaget lämnar hindret.

WE Hinder

Rygga mönster
Hindret består av 6 stycken cirka 2 meter höga pinnar med fot som inte
är fastsatt i marken, utplacerade i par på två parallella linjer med 3 pinnar i
varje, så de bildar en korridor. Det inbördes avståndet mellan pinnarna i
varje rad ska vara 3 meter och avståndet mellan raderna ska vara 1,5
meter.
På det sista paret pinnar längst fram i korridoren placeras en upp och
nedvänd mugg på varje.
Ryttaren rider in i korridoren och gör halt längst fram mellan det sista
paret pinnar. Ryttaren tar en mugg från den pinne som är närmast
ryttarens arbetshand och ryggar slalom på samma sida som ryttarens
arbetshand. Ryttaren gör sedan halt mellan de första pinnarna i
korridoren och placerar muggen på pinnen närmast arbetshanden, för att
sedan rygga sista biten ut ur hindret tills hela ekipaget är ute. Hindret
lämnas på utsidan i transportgångart.
Bedömning
- Flytet och jämnheten i hästens ryggning, dess följsamhet för ryttarens
hjälper, placeringen och stillheten i halterna och korrekt väg.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för uppgiften,
korrekt placering och stillhet i halten, ryggar villigt och inte nuddar
pinnarna. Vid islag ges ett lägre betyg och vid nedslag ges ett
underkänt betyg. Vid nedslag som omöjliggör fullföljande ger domaren
signal att fortsätta till nästa hinder och betyget blir 0.
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Sidvärts med bom
Hindret består av en eller två bommar med en längd på 3-4 meter
placerade på stöd så den totala höjden blir max 20 cm, alternativt
direkt på marken.
Alternativ 1) Två parallella bommar som ligger på ett avstånd om
1,5-2 meter. Anridning sker rakt mot öppningen mellan bommarna.
Hindret rids i skänkelvikning mellan bommarna. När hela ekipaget är
ute ur hindret rakriktas hästen och hindret lämnas rakt ut från
bommarna i transportgångart.
Alternativ 2) En bom, alternativt två bommar med några meters skritt
mellan där den andra rids undan den andra skänkeln.
Bedömning
- Hästens förtroende inför och vid genomförandet av hindret.
- Korsandet av benparen samt vinkeln mot och placeringen över/
mellan bommarna. Rät vinkel mot bommarna ska eftersträvas
men får inte vara på bekostnad av bjudningen, flytet och lättheten
i utförandet av rörelsen.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för uppgiften
och flyttar sig i sidled utan att rubba hinderdel ur sitt läge.
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Ridning med lans
Gemensamt för lans ur tunna, ring och lans i tunna gäller att banbyggaren
avgör om dessa tre hinder ska bedömas och benämnas tillsammans som
hinderdel a, b och c eller om varje moment ska ha egen bedömning.
Egen bedömning rekommenderas i Lätta klasser och i klasser där ridning
över mellanliggande hinder sker med lans.
Hindren består av en eller två tunnor som är minst 80 cm höga, en lans
som är 1,5-3 meter lång och en ring med en inre diameter på ca15 cm
placerad på 1-1,5 meters höjd. Ringen kan hållas på plats av en ställning,
exempelvis på högsta punkten av en figur eller ett hinderstöd.
Tunnorna ska vara tillräckligt tunga för att inte enkelt riskera att vältas av
lansen eller förses med tyngd i botten.
Lansen får vara avsmalnad i ena änden men inte spetsig. Om någon av
tunnorna ingår i ett annat hinder får inte lansen stå i tunnan när det
hindret rids.
Om lansen tappas får ryttaren tillbaka den av en funktionär. I teknik
medför det 0 poäng på hinder och i speed ett tidstillägg på10 sekunder,
förutom den tid det tar för funktionären att hämta lansen.
Greppet om lansen ska vara med tummen överst.
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Lans ur tunna
Hindret rids genom att ryttaren tar lansen med tummen uppåt
och plockar upp den ur tunnan.
Bedömning
- Anridningen till hindret, hästens förtroende och reaktion till
lansens rörelse. Ryttarens lugn, korrekthet och lätthet i
hanterandet av lansen.
- Hästen får inte bromsa upp eller förändra rörelserna på något
sätt och ska inte reagera negativt på tunnan eller när ryttaren
plockar upp lansen.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för
uppgiften, bibehåller gångart (LC-LA får ridas i skritt) och att
ryttaren tar lansen med tummen uppåt på första försöket.
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Ring
Hindret rids genom att ryttaren med lansen i nedfällt läge rider
an mot ringen, gör utfall med lansen mot ringens mitt och vid
träff tar med sig ringen på lansen.
Träffen ska simuleras likt en attack med lansen mot en tjur på
ett lugnt och kontrollerat sätt.
Bedömning
- Anridningen till hindret, hästens förtroende och reaktion till
lansens rörelse. Ryttarens lugn, korrekthet och lätthet i
hanterandet av och utfallet med lansen.
- Jämnt tempo samt bibehållen linje vid passerandet av
hindret.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för
uppgiften, bibehåller gångart (LC-LA får ridas i skritt) och att
ryttaren gör ett tekniskt korrekt försök att träffa ringen även
om den inte fångas.
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Lans i tunna
Hindret rids genom att ryttaren mjukt placerar lansen i tunnan
med tummen uppåt. Ryttaren bör inte släppa lansen förrän den
står på botten av tunnan.
Bedömning
- Anridningen till hindret, hästens förtroende och reaktion till
lansens rörelse. Ryttarens lugn, korrekthet och lätthet i
hanterandet och mjukheten i lämnandet av lansen.
- Hästen får inte bromsa upp eller förändra rörelserna på något
sätt och ska inte reagera för tunnan eller när ryttaren sätter
ner lansen.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för
uppgiften, bibehåller gångart (LC-LA får ridas i skritt) och att
ryttaren lämnar lansen med tummen uppåt på första försöket.
Om lansen studsar ur eller välter tunnan medför det 0 poäng
på hindret i teknikmomentet och 30 sekunders tidstillägg i
speedmomentet.
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Vattenhinder
Vattenhindret rids i en rak linje och liknar hoppningens
vattengrav alternativt vattenfylld pulvermangrav. Bredden bör
vara minst 1,5 gånger hindrets längd, med ett vattendjup på
cirka 10-25 cm. Marken före, i och efter vattenhindret måste
vara fast och halkfri. Gångarten i teknikmomentet är alltid skritt
och ska vara en pågående rörelse under hela utförandet.
Bedömning
- Hästens tillit till ryttaren och förtroende inför vattenhindret där
passerandet ska ske naturligt och utan tvekan.
- Ryttaren ska vara följsam och understödja hästen med
korrekta hjälper framför och genom hindret, utan behov av
användning av större hjälper eller ansträngning.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för
uppgiften och bibehåller samma gångart genom hela
utförandet.
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Bank
Hindret är liknande det som används i fälttävlan och hoppning.
Banken ska ha en plattform på cirka 2-4 meter meters längd
och bredd samt cirka 40-60 cm höjd
Den kan ha ramp upp eller ner. Gångarten är alltid valfri men ska
vara en pågående rörelse under hela utförandet.
Bedömning
- Hästens avspändhet och förtroende inför hindret och
samspelet mellan ryttare och häst. Hästen skall med
bibehållen bjudning ta sig an hindret vid ryttarens signal och
därefter hoppa ner omedelbart, utan att stanna upp innan
avsprånget.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för
uppgiften och genomför det med bibehållen bjudning. Sitsen
är valfri men ryttaren ska vara följsam och understödja hästen
med korrekta hjälper framför, över och efter hindret. Vägran
på hinder medför alltid underkänt betyg.

