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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

 

Domare Sekretariat Max
(straffp) (straffp) straffpoäng

Hästens kondition och hovvård
Bedömning:

Selens tillpassning och kondition
Bedömning:

Anspänning
Bedömning:

Frånspänning
Bedömning:

Ekipagets uppträdande och obligatoriska utrustning
Bedömning:

Hästen går inte att spänna för inom 5 min. Utesluten
Bedömning: ur hela

tävlingen

( 100 straff uteslutning i hela tävlingen)
Motivering:

 1

      Funktionskontroll

20

20

20

20

20

Funktionskontroll Summa straffpoäng

Osportsligt uppträdande Summa  straffpoäng Max 
100 

straffpoäng
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Domare Sekretariat Max
(straffp) (straffp) straffpoäng

Hästens rörelser i gångarterna
Bedömning:

Hästens svar på hjälperna
Bedömning:

Kuskens användande av hjälperna
Bedömning:

Kusken kör utan piska i hand
Bedömning:

Kusk mottager hjälp från medhjälpare Minst 20
Bedömning: och max

100 straffp

Kusken stiger av annat än för på- och avlastning 50 straffp/
Bedömning: gång och

moment

Ekipagets uppträdande
Bedömning:

Felaktig gångart som ej korrigeras inom 2 sekunder 1 straffp/
Bedömning: påbörjad

2 sekund-
period

Kört moment i fel nummerordning Utesluten
Bedömning: ur hela

tävlingen

2

30

Summa straffpoäng

 Bedömning under körning

20

20

20

20
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Lydnadsmoment
Funktionär Sekretariat

(X) (straffp)
(10 straffp)

Olydnad; halt, volt eller ryggning

Hästen på eller utanför markering eller
vagnshjul på eller utanför markering

3

Momentet ej genomfört (uteslutning)

1:a

4:e

3:e

2:a

(30 straffp)

(uteslutning)

(30 straffp)

Ej passerat genom hindret i dess fulla längd

Momentet genomfört straffritt

Alternativ färdväg (uteslutning)

(uteslutning)

(20 straffp)

         Summa straffpoäng
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Platta

Funktionär Sekretariat
(X) (straffp)

4

Momentet ej genomfört (uteslutning)

Momentet genomfört straffritt

(20 straffp)

(40 straffp)

Hästen eller vagnens framhjul vidrör plattan

Bakhjulet passerar utan att vidröra plattan

Halt inom markerat område, bedöms från att 
hästens första hov passerat markeringen till 
dess att sist hjulet passerar ut, antal gånger

(20 straffp/gång)

Summa straffpoäng
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Sekretariat
(straffp)

5

Momentet ej genomfört (uteslutning)

Portar

I
J

Funktionär
(X)

(uteslutning)

Momentet genomfört straffritt

Ekipaget kört serpentinerna i fel ordning

C
D
E
F
G
H

Påkörda markeringar: A
B

(10 straffp/nedslag)

Summa straffpoäng
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Träbro
Funktionär Sekretariat

(X) (straffp)

6

Momentet ej genomfört (uteslutning)

4:e

Alternativ färdväg

Momentet genomfört straffritt

(10 straffp)

(20 straffp)

(30 straffp)

(uteslutning)

(uteslutning)

Olydnad; halt, volt eller ryggning
1:a

2:a

3:e

Summa straffpoäng
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Lastbrygga pålastning
Funktionär Sekretariat

(X/cm) (straffp)

Lastbrygga avlastning
Funktionär Sekretariat

(X/cm) (straffp)

7

Momentet ej genomfört (uteslutning)

Momentet ej genomfört (uteslutning)

(30 straffp)

(10 straffp)

(uteslutning)

Påkörning av brygga, antal gånger

längdriktningen
Någon del av vagnsflaket parkerad utanför markering i

Parkeringavstånd (största avstånd mellan brygga och 
vagnsflak), cm (över 60 cm = uteslutning)

efter parkering
Vagnen rullar utanför markering i ländriktningen

(30 straffp/gång)

(1 straffp/cm 
över 20 cm)

(30 straffp)

(10 straffp)

(uteslutning)

Påkörning av brygga, antal gånger

i längdriktningen
Någon del av vagnsflaket parkerad utanför markering

Parkeringavstånd (största avstånd mellan brygga och 
vagnsflak), cm (över 60 cm = uteslutning)

efter parkeringen
Vagnen rullar utanför markering i längdriktingen

(30 straffp/gång)

1 straffp/cm 
över 20 cm)

Summa straffpoäng

Summa straffpoäng

efter att någon del av flaket varit innanför markering
Hela vagnsflaket utanför bryggan i längdriktningen 

Hela vagnsflaket utanför bryggan i längdriktningen
efter att någon del av flaket varit innanför markering
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Manöverprov i trångt utrymme

Funktionär Sekretariat
(X) (straffp)

samtidigt

8

(30 straffp/gång)

(uteslutning)

(uteslutning)

Hästen trampar på eller utanför markering,
antal gånger
Vagnhjul på eller utanför markering, 
antal gånger

(5 straffp/steg)

(30 straffp/gång)

Hela hästen på eller utanför markering

Två hjul på eller utanför markering 

Momentet genomfört straffritt

Momentet ej genomfört (uteslutning)

Summa straffpoäng

Påkörning av portöppning, antal gånger
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Vatten

Funktionär Sekretariat
(X) (straffp)

9

(uteslutning)

(10 straffp)

(20 straffp)

(30 straffp)

(uteslutning)

(20 straffp)

(uteslutning)

Olydnad; halt volt eller ryggning
1:a

Medhjälparen leder hästekipaget genom momentet (uteslutning)

Summa straffpoäng

2:a

3:e

4:e

Hästen hoppar

Alternativ färdväg

Momentet genomfört straffritt

Momentet ej genomfört
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Backning för att vända på sidoväg

Funktionär Sekretariat
(X) (straffp)

antal steg

samtidigt

10

(uteslutning)

(uteslutning)

(uteslutning)

(uteslutning)

Momentet ej genomfört (uteslutning)

(5 straffp/steg)

(30 straffp/gång)

(10 straffp)

(20 straffp)

(30 straffp)

Ekipaget körs framåt efter att 
första backningen påbörjats

(Straffpoäng ges vid tydlig 
framkörning, dvs ca en halvmeter 
eller mer)

Momentet genomfört straffritt

1:a

2:a

3:e

4:e

(uteslutning)

Total vägran att backa

Hästen trampar på eller utanför markering,

antal gånger
Vagnshjul på eller utanför markering,

Summa straffpoäng

Hela hästen på eller utanför markering

Två hjul på eller utanför markering

Båda bakhjulen ej inne på sidoväg samtidigt
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Backning in i port

Funktionär Sekretariat
(X) (straffp)

11

Ekipaget körs framåt efter att 
första backningen påbörjats

(Straffpoäng ges vid tydlig 
framkörning, dvs ca en halvmeter 
eller mer)

Summa straffpoäng

(uteslutning)

(uteslutning)

1:a

2:a

3:e

4:e

Total vägran att backa

Påkörning av portöppning eller vägg, antal gånger

Främre flakkant ej innanför portmarkering

Momentet ej genomfört (uteslutning)

Momentet genomfört straffritt

(10 straffp)

(20 straffp)

(30 straffp)

(uteslutning)

(30 straffp/gång)
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Backning ut från port

Funktionär Sekretariat
(X) (straffp)

12

(30 straffp/gång)

Momentet genomfört straffritt

Total vägran att backa (uteslutning)

(uteslutning)Främre flakkant ej innanför portmarkering

Påkörning av portöppning eller vägg, antal gånger

Summa straffpoäng

Genomkörning utan att backa (uteslutning)

Momentet ej genomfört (uteslutning)

Ekipaget körs framåt efter att 
första backningen påbörjats

(Straffpoäng ges vid tydlig 
framkörning, dvs ca en halvmeter 
eller mer)

(10 straffp)1:a

3:e (30 straffp)

4:e (uteslutning)

2:a (20 straffp)
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Rakkörning

Avstånd mellan parallellinjen
och hjulspåret vid mätpunkterna:

Längd cm

cm cm

cm  - cm

cm  = cm

cm

cm  = cm

cm

cm

cm

cm

Funktionär
(X)

13

(uteslutning)

Sekretariat
(straffp)

Momentet ej genomfört

(Över 90 cm, 
uteslutning)

Längsta mått      

Kortaste mått      

Summa    
straffpoäng    

(1 straffp/cm)

 -        20     cm

Sekretariat
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

Halter

Hästen Funktionär
ska stå i Hästen har Sekretariat
… sek stå i…sek (straffp)

(X)

14

(10 straffp/markering)

Summa straffpoäng

varit genomförd.

Genom halten utan att 
stanna = 30 straffp)

A
B
C
D

(1 straffp/påbörjad
2 sekunders period som
återstår till halten skulle

(uteslutning)

(uteslutning)

Påkörda haltmarkeringar

Bromsning av vagnen

bokstavsordning
Ekipaget kört halterna i fel

Momentet ej genomfört (uteslutning)
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Domare: Tävlande: Start nr:

  Tävling: Distrikt: Datum:

TID

minuter sekunder

Straffri tid: minuter sekunder

Maxtid: minuter sekunder

15

Summa straffpoäng

Använd tid för körning av banan:
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