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Kort fra årets sikkerhetsmøte i FEI: 
Dette er anbefalinger fra Mike Etherington-Smith og Mark Phillips.  
De innrømmer også at dersom de har sagt annet på kurser eller samlinger tidligere så er det 
de her presenterer erfaringer de har tatt med seg etter å ha prøvd og feilet. De var begge 
veldig klare på at det er mulig å ta feil, men å rette opp ting i etterkant.  
 
MARKLINJER 

- Høyden på marklinjer er viktigere enn avstanden til hinderet  
- Marklinjer opp til og med 50 cm – jo høyere marklinjer – jo bedre hopper hestene.  
- Den må være lik for alle og på samme sted gjennom hele klassen 
- Flis/woodchips er fint å dekorere med for å understreke marklinjen, men ikke alene 

som marklinje 
- Alle marklinjer SKAL måles med i hinderets lengde i basen 

 
FORANKRING AV HINDRE TIL MARKEN 

- Forankringene skal festes så langt fram på hinderet som mulig – fronten på hinderet 
er del delen som møter ekvipasjen først – slik det er tenkt å ri.  

- Helst en forankring i alle fire hjørner av hinderet 
 
FLAGGING  

- Har du ikke nok flagg så må man bruke flagg på den fremste bommen/delen av 
hinderet – eller ta hinderet ut av klassen. Dette for at hesten skal skjønne hvor 
fronten på hinderet er. Og det må markeres på en måte i bakkant slik at hesten 
skjønner hvor langt hinderet er. Bruker du trær ved siden av hinderet må de 
plasseres i forkant av hinderet – gjerne på høyde med marklinjen. 

 
UGLEBO/TAK OVER HINDER 
Skal man ha uglebohinder eller hinder med noe form for tak over, så skal lengden på 
hinderet være maks 50% av maks tillatt lengde på toppen av hinderet. 
 
KONTRASTER 
Hester må klart kunne lese for og bakkant av hinderet. Bruk maling eller kontrastfarger på 
annet vis, slik at hestene ser.  
 
STANDARD PÅ BANER  
En CCI**-L bane skal være på samme tekniske krav over hele verden. Det skal stresses at 
man ikke skal bygge lavere og enklere ut fra startlistene, men bygge baner ut fra 
reglementet.  
 
ANTALL HINDER 
Internasjonalt kommer det nå nye regler for antall sprang (eller rettere sagt telling av antall 
sprang). Grøfter i for eks coffins skal ikke telles som et hinder, men skal bedømmes som et 
hinder – det samme gjelder egen tellemåte for trapper og sunken roads. Årsaken til dette er 
at dette er hindertyper som har blitt mer eller mindre borte fra banene de siste årene på 
grunn av at de tar for mange sprang.  



Nedenfor her følger FEIs regler – som pr dato IKKE er innført i det norske KRV, men skal 
brukes i internasjonale stevner i Norge.  

547.6 Number of Jumping Efforts  

The total number of jumping efforts shall be within the limits (minimum and maximum) 

shown in the Table of Distances, Speeds, Times and Jumping Efforts for the relevant level 

of Competition see Annex B table Distances.  

The efforts to be counted are the efforts on the route expected to be taken by the 

average Horse.  

For all classes at all levels it is possible to have a maximum of an additional 2 efforts 

whereby steps and ditches do not count as efforts under the following conditions:  

1. a)  2 steps as part of a combination/related fences only count as one effort, eg a 

sunken road with what would traditionally be 4 efforts (fence before, step down, 

step up, fence after) will count as 3 efforts  
2. b)  3 steps up or down will count as 2 efforts  
3. c)  a ditch as part of a combination (ege.g. a hollow/coffin type fence) does not 

count as an effort  
4. d)  the steps and ditches would be flagged/lettered as normal and judged as 

normal. The CD and TD need to agree, in advance of the competition, how many 

of such efforts, if any, are appropriate for the particular competition given the 

nature of the terrain and the balance, flow, and intensity of the course  

Jeg gjør også oppmerksom på at unntaksreglene for å bruke hinder uten rivbar teknologi 

er borte fra 01.01.2022. På internasjonale FEI-stevner.  

547.2.4 Frangible/Deformable Obstacles  

Obstacles can be provided with frangible/deformable technology only if such technology 

has been approved by the FEI according to the FEI Standard for the minimum strength of 

frangible/deformable cross country fences. A list of approved technologies is published on 

the FEI website.  

For all levels, all open oxers, open corners, verticals or near verticals with open rails, top 

rail on triple bars and gates where the rail dimensions and weight fit the acceptable 

parameters of an FEI approved frangible device, must be fitted with frangible devices.  

ANDRE ENDRINGER I FEI reglementet som går på sikkerheten:  

538.1.1 Protective Headgear *  

While riding anywhere on the show grounds, the use of a properly fastened Protective 

Headgear is mandatory.Such Protective headgear must comply with the list of the 

applicable international testing standards published on the FEI. 

538.3 Cross-Country Test  

Body protectors* are compulsory for this Test, including when schooling over Cross-

Country fences, at any time.  

The use of air vests is recommended. 

*Back Protectors are not considered body protectors. 



 

Vil noen se hele møtet er det tilgjengelig på denne linken:  

 
https://vimeo.com/668974872/d6cc2a6318 
 

 

Skrevet av Anton Granhus 

 

https://vimeo.com/668974872/d6cc2a6318

