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Effektivitetsfel… 
 

Före uppgiften 
- Utbrytning 
- Korrigerad felridning 
- Ryggning  
- Vägran  
- Volt 

 
Inne i uppgiften 
- Varje steg hästen tar 
 

Stilfel... 
 
- Ryttaren tappar balansen 
- Ryttaren ger hästen obehag, sparkar med 

benet, etc. 
- Ryttaren dunsar ner i sadeln 
 
 
 
 
Det är tillåtet att ha tyglarna på manken när ryttaren 
leder in hästen i cirkeln. 

 
23. Uppsittning 

 

Utrustning... 
 
En cirkel med 2,50 meter i diameter 
markerad på marken. 
- 1 röd och 1 vit flagga 

eller 
- 1 röd flagga 
- 1 vit flagga 

I detta fall måste flaggorna som markerar 
ingångsporten vara diametralt placerade 
 

- 1 nummerskylt 
- Material för uppmärkning: sand, färg, 

spån etc. 
- 1 stoppur 

 

P.T.V 
 
 

ABC-klass 

Pall är tillåten. 
Banbyggaren 

bestämmer om 
uppsittning ska 
ske från höger 

eller vänster sida. 

 
 

Målsättning: Uppsittning 
Uppsittning från vänster eller höger sida. Sitta upp på hästen utan att denne tar något steg.  

 

 

 

Utseende… 
 
Ryttaren kan rida in I uppgiften eller leda; in i 
detta fall ska stigbyglarna vara uppsatta eller 
korsade över sadeln. 
 
Från den tidpunkt hästen sätter hoven innanför 
cirkeln har ryttaren 15 sek. på sig att slutföra 
uppsittningen. 
Bedömningen av uppsittningen startar när 
ryttaren lyfter en fot från marken för att sätta den 
i stigbygeln. 
Från den tidpunkten får hästen inte ta ett enda 
steg. 
Uppsittningen räknas som genomförd när 
ryttarna har satt båda fötterna i stigbyglarna. 
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 Ryttare nr                
  Effektivitet                 
Korrekt 7                

1 fel         4                

2 fel         1                

3 fel 0                

 Totalt E                

  Stil                 
Mycket bra 3                

Bra 2                

Ganska bra 1                

Godtagbart 0                

Mindre bra -1                

Dåligt -2                

 Totalt S                

  Straffpoäng                 
Varje sekund över de 
tillåtna 15 sek 

- 1/sekund 
               

Ej upplagda stigbyglar 
(om hästen leds in) - 1 

               

Snurrade stigläder - 1                

Brutalitet - 5                

Hov/fot på/utanför cirkeln 
(även före uppsittning) - 5                  

Fall av ryttare/häst         0                

Farlig ridning 

Stanna 
ryttaren, ge 
0 för hela 

PTV 

               

 Totalt P                

 E + S + P =                

 

P.T.V. 
 

DOMARPROTOKOLL 

23. Uppsittning 

Uppgift nr: 
 
 

Domarens namn: 
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Observationer 
 
 

Ryttare nr                

                 

 


