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Grupp I GÅNGARTSUPPGIFTER 

1. Låga grenar i sadel 
3. Rida i en åtta med en hand 
9. Korridor i sadel 
34. Slalom i sadel 
 

Gemensamt för uppgifterna i denna grupp är att ekipaget får en 
Gångartspoäng. Ekipaget ska rida genom uppgiften utan att vidröra 
hindermaterialet eller sidomarkeringarna och utan att byta gångart. I 
Debut- och Lättklass ger galopp ger högre poäng än trav och skritt ger 
lägsta poängen. Även tölt är godkänt i dessa klasser, vilket ger samma 
Gångartspoäng som trav. I alla klasser får ekipagen poäng i Effektivitet 
(utförande), Gångart (lägsta gångarten som ekipaget använt i uppgiften) 
samt Straffpoäng (t.ex. brutalitet, farlig situation). I ABC-klass är endast 
galopp och trav godkända gångarter. 

  
Grupp II HOPP 

5. Ner från avsats i sadel 
7. Upp på avsats i sadel 
16. Dike i sadel 
18. Häck 
24. Vägpassage    
35. Stock i sadel 

Det är tillåtet att byta gångart och hoppa från stillastående. Ekipaget 
ska göra en korrekt anridning med framåtbjudning och på rak linje. 
Sidosteg ger inget fel, men ekipaget får inte rygga eller volta. Ekipagen 
får poäng i Effektivitet (utförande), Stil samt Straffpoäng (t.ex. 
brutalitet, farlig situation). 
I Debutklass bedöms inte Stil. 

  
Grupp III PRECISIONSUPPGIFTER 

12. Nerför trappa i sadel   
14. Uppför trappa i sadel   
17. Vatten 
19. Stå stilla i sadel 
22. Labyrint i sadel 
26. Bro i sadel 
31. Grind  
32. Rygga i sadel 
39. Genom dike i sadel  

Gemensamt för dessa uppgifter är att de måste genomföras i skritt i 
ett jämnt tempo. Om ekipaget rider in eller ut ur uppgiften i en annan 
gångart än skritt blir det 0 poäng totalt för uppgiften. Om ekipaget byter 
gångart inne i uppgiften blir det fel i Effektivitet. Ekipagen får poäng i 
Effektivitet (utförande), Stil samt Straffpoäng (t.ex. brutalitet, farlig 
situation). I Debutklass bedöms inte Stil. 

  
Grupp IV BACKAR 

2. Vall i sadel 
10. Sänka i sadel 
28. Uppför backe i sadel 
30. Nerför backe i sadel 

Gemensamt för dessa uppgifter är att de ska utföras i ett jämnt tempo 
med bibehållen gångart på en rak linje. Byte av gångart ger fel i 
Effektiviteten. Hästen får inte vidröra eller överträda sidomarkeringen.  

  
Grupp V UPPGIFTER VID HAND 

4. Ner från avsats vid hand 
6. Upp på avsats vid hand 
8. Korridor vid hand 
11. Nerför trappa vid hand  
13. Uppför trappa vid hand  
15. Dike vid hand 
20. Stå stilla vid hand 
21. Labyrint vid hand 
23. Uppsittning 
25. Bro vid hand 
27. Uppför backe vid hand  
29. Nerför backe vid hand 
33. Rygga vid hand   
36. Stock vid hand 
37. Låga grenar vid hand  
38. Genom dike vid hand  
40. Slalom vid hand 

Vid alla uppgifter där hästen leds ska stigbyglarna vara korsade över 
sadeln. Hästens position till ryttaren är viktig. Tyglarna får inte vara 
sträckta och hästen ska inte vara framför ryttaren.  Ryttaren ska leda 
hästen med tyglarna i händerna. Endast när hästen leds in i en cirkel får 
tyglarna ligga på manken. 
 

 


