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INNLEDNING 

Utenom utøvernes innsats er det banebyggeren som er mest avgjørende for å sikre at et 

stevne får et sportslig akseptabelt nivå. Banebyggeren har også et stort ansvar for den 

fremtidige sportslige utvikling. Hvis vi skal oppnå et konkurransenivå i Norge som 

kommer opp mot internasjonale forhold, må enhver sprangbane som blir presentert i 

dette landet, stille krav og være planlagt og bygd på en måte som virker utviklende for 

hester og ryttere. Dette må være gjennomgående helt fra de lavere klassene, slik at det 

ikke bare blir snakk om en utvikling for de mer rutinerte ekvipasjene vi har i dag, men 

også for tilveksten. Det sier seg selv at banebyggeren da vil bli pålagt et stort ansvar og 

mye arbeid. Gjennom deltakelse på banebyggerkurs vil den enkelte tilegne seg 

kunnskap om bygging. En god banebygger blir man imidlertid gjennom å praktisere 

mye. Dette heftet omhandler retningslinjer og prinsipper som skal følges ved all 

banebygging. 

Hva kjennetegner en godt bygd sprangbane? 

En god sprangbane må være attraktiv å se på og morsom å ri. Banen skal kunne ris 

rytmisk, og den skal være så godt uttenkt at den sikrer en interessant og spennende 

konkurranse for både publikum og ryttere. 

De viktigste oppgavene for en banebygger er derfor 

1 å sørge for at banen tilfredsstiller klassens sportslige krav (reglementet) 

2 å sørge for at utfordringene på banen virker utviklende på ekvipasjen 

3 å sørge for at banen er interessant og hindrene pene og innbydende å se på, også for 

tilskuerne – en god bane som er satt opp med litt «kunstnerisk» sans, er et meget 

viktig ledd i bestrebelsen på å gjøre sprangridning til en publikumssport 

 

«Hopping skal være en fest, 

både for menneske og hest.» 

 

4 å sørge for at sikkerheten for både hest og rytter, er godt ivaretatt. 

 

Hvis man retter seg etter følgende definisjon og retningslinjer for konstruksjon og 

bygging av en sprangbane, bør man få et meget tilfredsstillende resultat. 

Definisjon 

En bane skal være utviklende og oppbyggende for hest og rytter.  

 

Baner skal konstrueres etter følgende anbefalinger: 

Linjeføring 

(Se eksempler på sidene 30–32.) 

– Linjeføringen skal innby til et harmonisk og rytmisk ritt. 

– Hestene skal hele veien kunne holde en jevn og jordvinnende galopp. 
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– Linjeføringen må alltid avpasses etter bedømmelsen i klassen. 

Bed. A: Det skal være rette linjer, diagonale linjer og gode, harmoniske 

svinger. Hindrene skal komme naturlig etter hverandre. Det kan 

benyttes brutte linjer, men da må det minst være 6 galoppsteg 

mellom hindrene. 

Bed. C: Basis som bedømmelse A, men det bør finnes alternative rideveier.  

Bedømmelse A kan brukes i alle klasser. 

Bedømmelse C skal ikke forekomme i lavere klasser enn 1,30. 

– Spesielt i de lette klassene skal de første hindrene legges i retning mot 

avridingsbanen. Det samme gjelder kombinasjoner og andre vanskelige hindre. 

- Omtrent like mange svinger i høyre og venstre galopp. Bytte minst 2-3 ganger. 

Hinderoppbygging 

Gjennom all banebygging må det gå som en rød tråd at bane og hinder skal være fair, 

og at ryttere og hester skal like å ri dem. Videre må skaderisikoen være minst mulig, 

og banen skal gi et rettferdig resultat. Nedenfor har vi forsøkt å sammenfatte de 

faktorene som bidrar til å gjøre banen og hindrene fair. Siden blir det banebyggernes 

sak å komme frem til best mulig resultat gjennom egne erfaringer. 

Følgende forhold medvirker til at hindre og baner blir fair: 

– Hindrene skal være riktig plassert i forhold til banens linjeføring. 

– Plasseringen og oppbyggingen av hinderet skal være slik at det hjelper hesten å 

se hvor hinderet står, og hvor høyt og bredt det er. 

– Hinderet skal stå slik til at hesten får et sikkert avsprang og risikofri landing. 

– Hindre etter en sving skal alltid være plassert slik at hesten kan ta minst tre 

galoppsprang på rett linje ved enkelthindre og minst fire galoppsprang ved 

kombinasjoner. Likeledes må det være mulig å ta tre galoppsprang rett fram 

etter hinderet. Alle hindere minst 15m fra kortside. 

– Hinderet skal stå på riktig avstand fra foregående hinder (se avstandstabell på s. 

14).  

– Hinderet skal stå slik at anridingen og ridingen etter hinderet ikke forstyrres av 

andre hinder. 

– I lette klasser (urutinerte hester) skal hinderet plasseres slik i forhold til evt 

vanngrav, at hestene ikke blir skremt av graven. Innendørs må det tas hensyn til 

speil som kan skremme hestene. 

– Avstandene i kombinasjoner skal være ideelle (se avstandstabell på s. 14). 

– Kombinasjoner skal ha stigende overlinje, slik at det første hinderet er lavest og 

det siste høyest. Dette gir hesten bedre overblikk.          

– Avstanden i kombinasjoner med to galoppsprang er normalt lettere en 

avstanden i kombinasjoner med ett galoppslag. 

– Trekombinasjoner er normalt lettest når det er to galoppsprang mellom første 

og andre hinder og ett til siste hinder. Dette gjør det letter for hesten å 

bibeholde aksjonen og ha krefter igjen til det siste spranget. 

     - Ikke rekk-okser kombinasjon med 2 galoppsteg, i omhoppning og tidshoppning 
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– Hinder må plasseres slik at risikoen for forstyrrende skygger (fra hinderet selv, 

trær eller liknende) blir minst mulig. 

– Marklinjemarkering gjør det lettere for hesten å finne riktig avsprangspunkt. 

      = 0-5/10? cm over bakken 

– Hindrene skal ha ordentlige innfangere. 

– Ved hinder av oksertypen bør den bakre bommen ligge parallelt eller høyere 

enn den fremre. 

– Det skal bare være én bom bak på okser og trippelbar. 

– Alle hinder skal tåle like kraftige slag. 

      – Oppheng skal være utformet etter FEIs standard.  

– Underdeler som kasser etc. må være så lette at de velter ved kraftig islag, slik at 

man unngår at hesten faller. 

– Hinderdeler skal være innbydende i farger og design. Fargen må avvike fra 

markfargen og de nærmeste omgivelsene. Innfangere bør være hvite eller malt i 

samme farge/mønster som øvrige hinderdeler. 

-Graver og hinder med vann skal ha godt synlige kanter og blått vann. 

Avsprangshekker skal være høyst 50 cm. Kanten på landingssiden skal være et 

sklisikkert underlag, gummimatte eller lignende. 

- Alle detaljer skal være utformet slik at hestene ikke kan skade seg på skarpe 

kanter, oppstikkende rør eller tenner, skarpe bolter eller liknende. Bakken på 

landingssiden skal være fast og jevn. 

-Variere mellom rekk og okser, og kanskje en trippelbar og mur. 

Men ikke trippelbar i lavere klasse en 1,10m 
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LITT OM BANEBYGGING OG STEVNEKATEGORI 

Det er viktig at hinderdimensjonene og vanskelighetsgraden på banen er i samsvar med 

stevnekategorien. 

 

Når det gjelder linjeføring, hinderplassering og avstander, bør man i alle 

stevnekategorier utenom elitestevner bare tenke på å lage det enkelt og ideelt. Bare 

meget erfarne banebyggere vil kunne tenke annerledes uten at det medfører stor risiko 

for ulykker. 

 

Når det gjelder hinderdimensjoner, bør man ha som utgangspunkt at alle hinder i banen 

skal være like vanskelige. Et vanlig enkelthinder som står med god anriding og med 

gode bunnforhold, bør ha maksimalhøyde. Så kan man justere dimensjonene på hvert 

enkelt hinder etter vanskelighetsgrad på hinderet, hvor god anridingen er, om det er til 

eller fra inngang, bunnforholdene etc. 

 

Stevnekategorien må også være med i vurderingen ved dimensjonering av hindrene, 

ikke minst som en helhetsvurdering av banen. 

Elitestevner 

Elitestevner er trinnet før internasjonale stevner. Det skal derfor være et visst 

internasjonalt tilsnitt over banebyggingen. Da er det viktig at proporsjonene er tilpasset 

dette, at banen er stor nok (60 x 120 m), at bunnforholdene er ideelle, og at 

hinderparken holder bortimot internasjonal standard. 

– Banen bør stille krav til aktiv og god riding, og til kapasitet, mot og forsiktighet 

hos hesten, for å forberede ekvipasjene på internasjonale baner. 

– Husk at banen skal bygge ekvipasjene opp (ikke minst psykisk), ikke knekke 

dem. 

– Hinderdimensjoneringen, spesielt i klassene 1,30 m og 1,40 m, bør være opp 

mot det maksimale. 

– Okserne skal være parallelle, og lengden kan være opptil 20 cm mer enn 

høyden. 

- Litt mer spesielle hindre må være med, f.eks. vanngrav, tørrgrav og hinder 

med 

      vann. 

– På E-stevner bør også maksimaltiden være et hinder i seg selv. 

Landsstevner 

– Det skal ikke være vanskeligheter i rideveier og avstander. 

– Man skal vurdere dimensjonene noe mer med henblikk på andre faktorer som 

spiller inn.  

– Vanngrav skal brukes i noen av klassene. 

– I mangel av vanngrav kan vannmatte brukes. 

– På dette nivået bør banelengden måles slik at et stopp kvalifiserer til tidsfeil. 
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Distriktsstevner 

– Rideveier og avstander skal være enkle. 

– Bruk ikke store og/eller vanskelige hinder i kombinasjoner. 

– Legg de første hindrene og kombinasjoner mot avridingsbanen. 

– Det er viktig å vurdere hinderdimensjonene etter forhold som virker inn på 

vanskelighetsgraden, som f.eks. trekkretning, anriding og bunnforhold. 

– Også på distriktsstevner skal det være noen hekker, kasser og grinder, særlig i 

de høyere klassene. 

– Det skal brukes markbom på D-stevner i de lavere klassene. I 1.20 kan man 

begynne å henge opp noen bommer, og i 1.30 kan alle bommer ligge i skåler. 

– Vannmatte kan anvendes i klasser fra LB og oppover. 

Klubbstevner 

– I klassene 80 cm og 1,0 m er det veldig viktig å tenke på å bygge for 

debutanter. 

– Linjeføringen og hinderplasseringen skal gjøre det meget enkelt å hoppe de 

enkelte hindrene. 

– Det er viktig at deltakerne får trent på å ri baner og delta i konkurranser uten at 

de møter problemer. 

– De enkelte hindrene må være bygd slik at hestene ikke får for mye å kikke på. 

– Det bør være et mål å få alle gjennom banene uten at de blir disket. 

– I de høyere klassene bør man dimensjonere hindrene som på distriktsstevner, 

slik at deltakerne på hjemmebane er blitt vant til det de siden møter på 

distriktsstevner. 
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BANEBYGGERENS ANSVAR 

Proposisjoner 

– sørge for å være med på å utarbeide disse 

– sørge for at de passer sportslig sett 

– sørge for at tidsplanen passer (for deltakerne og banebyggeren) 

– sørge for at det blir gjennomførbart for banebyggeren 

– sørge for at det blir publikumsvennlig 

– sørge for at de tilfredsstiller vedtatte regler og anbefalinger 

Bane- og avridingsbane 

– ha kjennskap til størrelsen og bunnforholdene 

– hvor ligger avridingsbanen i forhold til konkurransebanen 

– hvor ligger inn- og utgang 

– sørge for at størrelsen og bunnforholdene er tilfredsstillende (se s. 15) 

Hindermateriell 

– ha kjennskap til mengde og utseende 

– sjekke at det er utformet etter gjeldende regler, særlig oppheng 

– sørge for at det er nok, at det ser pent ut, og at det har en sikker og 

hensiktsmessig form (se sidene 18–22) 

Mannskap 

– forsikre seg om at man har banemester og tilstrekkelig kvalifisert mannskap 

Banetegning 

– forberedt/gjennomtenkt 

– tegninger skal være klare i god tid: 

a) arbeidstegninger med høyder og avstander (se s. 25) 

b) oppslagstegninger med banelengde (se s. 24) 

– banene skal være planlagt i forhold til hverandre 

a) forandring 

b) tidsplan 

c) antall mannskaper 

d) mengde av materiell 

– planlagt med henblikk på bedømming 

– planlagt med henblikk på stevnekategori 
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– ved disponering av materiell skal man ta hensyn til klasse og 

vanskelighetsgrad: 

0,80 m – bare bommer, noen få busker 

1,00 m – bare 1–2 lave grinder, 1 lav kasse 

1,10 m – 2–3 lave grinder, 1–2 lave kasser, 1 mur 

1,20 m  – kan være litt mer spesielt enn i klasse 1,10 m og litt mer pyntet, ha 

gjerne med vanngrav 

– ikke for mye å kikke på i de lavere klassene, øke på litt for hver klasse 

– innfang bør ha beskjedent utseende i lave klassene 

Avstander 

– lage mest mulig ideelt (se s. 14) 

– gode anridinger ut av svinger før første hinder i en serie 

– trekk fra en god del på avstander innendørs, spesielt etter en sving 

– bruk anbefalte avstander, og juster ut fra egne erfaringer og kjennskap forhold 

som virker inn 

– bruk lette kombinasjoner i lave klasser 

– unngå fargede bommer i kombinasjon med naturbommer 

– hvis utspranget i kombinasjonen er et lengdehinder, er det bedre med for kort 

enn for lang avstand 

– unngå lange hinder ut av kombinasjonen 

– hvis det er kort avstand fra sving til hinder, unngå lengdehinder 

– alternative rideveier (se s. 27) 

Kombinasjoner 

– 0,80 m: ingen 

– 1,00 m: kan være én lett kombinasjon en gang i mellom 

– 1,10 m: bør være én kombinasjon 

– 1,20 m: børe være 1-2 kombinasjoner, evt én lett og en trekombinasjon med 

kun én okser 

– 1,30 m og høyere: bør være to kombinasjoner hvorav én kan være 

trekombinasjon 

Ikke bruk mur eller trippelbar i kombinasjon. Trippelbar som B- eller C-element i 

kombinasjon er ikke tillatt. 

Kombinasjoner skal ikke forekomme tidligere enn hinder nr 3 i banen. 

I lette klasser bør okser(i kombinasjon) være 5 cm lavere enn maks og ikke lengre enn 

høyden, 

I lette klasser skal det ikke være fyll i B-hinderet 

Omhoppinger 

–   unngå å skape tidshoppingssvinger inn foran lengdehinder og kombinasjoner 

-   Ikke 2 stegs avstand kombinasjon med okser ut 

-   Ikke 3-kombinasjon i omhoppning 
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Praktisk utførelse 

– fine tegninger er bra, men det er resultatet i praksis som er viktigst 

– gjør eventuelt om på planene for å få banene best mulig i praksis. 

– ikke vær redd for ekstra manuelt arbeid for å lage banen best mulig 

– Legg ut bommer der hindrene skal være, en bom for rekk og to for okser etc, 

helst hele banen før resten settes ut. 

– plasser hindrene vinkelrett på rideveien 

– sjekk alle avstander selv 

– gå banelengden selv, og heng opp tegning i god tid 

– unngå å få det for travelt – behold roen 

– gjør forandringer underveis når du ser at ting ikke fungerer bra 

– pirk er ikke nødvendig, men mange små detaljer kan være viktige – ikke vær 

for nonchalant 

Organisering av mannskaper 

– del mannskapene opp i arbeidsgrupper med én sjef i hver 

– gi dem arbeidstegninger og instruks om hvor hindrene skal stå 

– deleger ansvar og kom tilbake og kontroller etterpå 

– prøv å bevar et godt forhold til medhjelpere og dommer – da går alt mye lettere 

– sørg for å ha en banemester som har ansvaret for at klassen går som den skal, 

slik at du selv kan planlegge videre i fred og ro 

Reglement 

– banen skal tilfredsstille reglementet 

– høyder/lengder 

– antall hindre 

– banelengde 

– plassering av start og mål 

– nummerskilt og røde/hvite flagg 

Sikkerhet 

– sikkerhet for hest og rytter skal settes i høysetet 

– unngå skarpe kanter, spesielt på jern 

– runde bommer av tørt og lett trevirke 

– kasser/grinder etc. må legges slik at hestene ikke tråkker igjennom og blir 

hengende fast 

– oppheng må være godkjent 

– planker og grinder på flate oppheng 

– påse at det er gode bunnforhold 

– unngå uheldig plassering av lange hindre 

– slak skråning på landingssiden i vanngraven, med gummimatte 
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– hinderets markeringspunkter – satsmarkering, høyde og lengde skal komme 

godt fram 

– vær oppmerksom på hinderplasseringen hvis det er fare for lav sol 

– sjekk at ikke speil og vinduer er plassert slik at hest og rytter kan skades av 

dem  

– speil og vinduer som kan gi uheldig refleks, må blendes, og likeledes vinduer 

som slipper inn sjenerende sollys 

– det skal være sikkerhetsoppheng bak på alle lengdehinder og på midten av 

trippelbar 
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BANEMESTERENS ANSVAR 

Før klassen starter, skal banen og tilhørende anordninger sluttjusteres. Er det knapt 

med tid, kan dette gjøres når rytterne går banen. Hvis det har skjedd noen endringer av 

betydning etter at rytterne har gått av banen, må dette meddeles gjennom høyttaleren. 

Banemester kontrollerer at 

– skiltene «Banen stengt» og «Banen åpen» er riktig oppsatt 

– hindrene er korrekt oppbygde og målene er i samsvar med banebyggers plan 

– hinder som er oppbygde, men ikke inngår i klassen, er stengt 

– det er sikkerhetsoppheng bak på alle lengdehinder 

– avstandene i kombinasjonene er korrekt 

– hinderflagg finnes på samtlige hinder og både i fram- og bakkant på 

lengdehinder 

– hindernumrene er plassert ved riktige hindre 

– deler som kan blåse overende eller kan falle, er festet i marken 

– det finnes avstengingsanordninger ved inn- og utgang 

– bakken jevnes ut, om nødvendig 

– banemannskap finnes i tilstrekkelig antall, de kjenner oppgaven sin, og de er på 

plass 

– det finnes reservemateriell, verktøy og annet nødvendig utstyr 

– det finnes mulighet for å holde konstant vannivå i graver og hinder med vann 

så lenge samme klasse konkurrerer 

– Før omhoppingen starter kontrollerer banemesteren at 

– hindrene som skal høynes, er blitt høynet 

– start- og mållinje flyttes når det er nødvendig 

– hinder som ikke inngår i omhoppingen, og som antas å stå i veien, flyttes eller 

fjernes helt  
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BANEBYGGERENS ANSVAR UNDER 

KLASSEAVVIKLING  

Banemesteren har ansvaret for gjennomføring av konkurransen, mens banebyggeren 

vurderer prestasjoner og om banen gir utslag som planlagt, spesielt med henblikk på 

neste klasse. 

Banebyggerens oppgave er 

– gjennomgang av den foregående klassen (meeting) 

– når siste klasse i meetinget er ferdig, bør banebyggeren ved hjelp av 

dommerprotokollen gå gjennom utfallet av klassene og overveie om 

• klassene har brukt normalt eller unormalt lang tid 

• vanskelighetsgraden har vært riktig 

• avstand mellom enkelthindre og kombinasjoner har stemt 

• det har forekommet hinderfeil på alle hindre, eller om det har vært 

utslagshinder  

• det har forekommet unormalt mange tidsfeil 

• det har vært for god tid (banen er målt for lang) 

• det har vært spesielle vanskeligheter på grunn av bakkeforholdene eller 

værforholdene (sol og skygge) 

• noen hinder på grunn av plassering, oppbygging eller fargesammensetning 

har bydd på spesielle vanskeligheter 

 

Banebyggeren bør videre notere hvor mange startende det har vært i klassene, og regne 

ut gjennomsnittstiden per start. Etter noen års erfaring med gjennomsnittstiden i ulike 

klasser har man et godt grunnlag for å beregne tidsprogrammer. 

 

Selv om tiden mellom to klasser er knapp, må banebyggeren raskt gjennomgå 

resultatlisten fra foregående klasse for å kunne gjøre eventuelle endringer for neste 

klasse. 
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BANEMESTERENS OPPGAVER MENS EN KLASSE 

PÅGÅR 

Mens klassen pågår, må alltid den ansvarlige banemesteren selv være på banen. 

Ansvarshavendes oppgaver er 

– å se til at inn- og utganger holdes stengt mens rittet pågår 

– å se til at banen er klar før startsignal gis 

– å følge nøye med på ekvipasjene ved hinder som er vanskelige å se fra 

dommertårnet, og gi beskjed til dommertårnet om hva som eventuelt har skjedd 

(walkietalkie) 

– å kontrollere at hinder justeres etter islag som ikke har ført til nedslag 

– å kontrollere at hinder bygges riktig opp etter nedslag eller dersom hinderet er 

blitt flyttet på i forbindelse med vegring 

– å kontrollere at marken jevnes til etter behov, slik at forholdene blir mest mulig 

like for samtlige deltakere 

– å se til at hindrene høynes til riktig tid 

– å se til at banemannskapet fungerer på en riktig måte 

– å se til at banemannskapet raskt hjelper ryttere som har falt av eller ridd om 

kull 

– å se til at banen gjøres klar så raskt som mulig for omhopping når dette inngår 

Avslutningsarbeid 

Når meetinget er over, skal banemesteren se til at alt hindermateriell blir tatt hånd om, 

reparert, rengjort og lagret. 

– bunnen på banen skal gjøres i orden 
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INSTRUKS FOR BANEMANNSKAPER 

For at banemannskapet skal kunne utføre oppgaven sin så riktig som mulig og ikke 

gjennom ukyndighet skape situasjoner som er farlige for både hest og rytter, må de ha 

fått en innføring i de mest elementære reglene som gjelder ved konkurranser. Fremfor 

alt må de vite hvilken bedømmelse som gjelder i den enkelte klasse og hvilke 

konsekvenser dette har i forhold til deres arbeid på banen under klasseavvikling. 

Banemannskapene skal 

– oppholde seg på den plassen banemesteren har anvist dem under konkurransen, 

og i første hånd ta ansvar for de hindrene som de er blitt tildelt 

– stå oppreist mens rittet pågår (ikke minst av hensyn til egen sikkerhet), og stå 

stille når ekvipasjen er i nærheten 

– ikke stå så nær hinderet at hesten skremmes av personen eller skyggen 

– ikke gå i veien for ekvipasjen 

– raskt og korrekt bygge hinderet opp igjen når det blir revet ned, og når en 

hinderdel flyttes i forbindelse med vegring, skal det rettes på etter signal fra 

dommeren 

– ved behov hjelpe nærmeste hindervakter med å bygge opp hinderet deres 

– etter anvisning fra banesjefen jevne til bunnen foran eller etter et hinder 

– etter beskjed fra banemesteren eller ved spørsmål fra dommeren markere med 

flagg om det har vært nedslag eller tramp i en vanngrav .  

– følge ekvipasjen med øynene hele tiden mens den befinner seg innenfor det 

tildelte område 

– raskt bygge om hinder etter banemesterens anvisninger. 

– når en rytter har falt av eller ekvipasjen har gått over ende, raskt, men uten å 

skremme hesten eventuelt hjelpe rytteren med å fange hesten. (så snart rytteren 

har kommet opp i salen, må all hjelp opphøre, ellers kan rytteren bli 

diskvalifisert) 

– etter at klassen er ferdig samles hos banemester 

 

Når det har vært islag eller en hinderdel er blitt forflyttet fra plassen sin, må dette ikke 

rettes på før rytteren har passert mål, om det finnes noen grunn til å tro at delen kan 

falle. Dette forekommer oftest ved mur deler, som iblant forflyttes så meget at de 

ligger og vipper. 

 

Hinder som er blitt revet, skal bygges opp igjen til eksakt samme utseende som før 

nedsalget. Alle hinderdeler skal stå og ligge på samme plass, og hinderflagget skal på 

plass. En bom som er bøyd eller krokete, skal legges opp slik at buen kommer på 

samme plass som den var (buen skal alltid være ned). Hengende deler skal ligge i 

skålene (opphenget) og på samme måte for alle ekvipasjene. 
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AVSTANDSTABELL OG FORHOLD SOM VIRKER INN 

PÅ AVSTANDER 

Hest 

 

1,00   

1,10–1,20 

1,30–1,60 

A + A 

7,4 og 10,6 

7,6 og 10,8 

7,8 og 11,0 

A + B 

7,2 og 10,4 

7,4 og 10,6 

7,6 og 10,8 

 

1,10   1,00 
1,10–1,20 

1,30–1,60 

B + A 

7,3 og 10,5 

7,5 og 10,7 

7,7 og 10,9 

B + B 

 

 

7,4 og 10,6 

 

1,10   1,00 

1,10–1,20 

1,30–1,60 

C + A 

 

7,8 og 11,0 

8,0 og 11,2 

C + B 

 

7,7 og 10,9 

7,9 og 11,1 

 

A = rekk 

B = okser 

C = trippelbar (Se også KR II) 

 

Kun banebyggere med lang erfaring (grad 3 og høyere) kan benytte kombinasjon med 

okser – okser eller trippel – okser, og kun på høyere stevnenivåer. 

 

                                INNE      UTE 

3 galoppsprang  14 15 m 

4 galoppsprang  17,5 18,5 m 

5 galoppsprang  21 22,50 m 

6 galoppsprang  24,5 26 m 

7 galoppsprang  28 29,5 m 
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Avstandstabeller for ett- og tostegskombinasjoner, ponni 

Ponni 

Kategori 1 

Klasse A + A A + B 

LB (90 cm) 

LA (100 cm) 

MB (110 cm) 

MA (120 cm) 

7,1 og 10,1 

7,2 og 10,2 

7,3 og 10,3 

7,4 og 10,4 

6,9 og 9,9 

7,0 og 10,0 

7,1 og 10,1 

7,2 og 10,2 

Klasse B + A B + B 

LB (90 cm) 

LA (100 cm) 

MB (110 cm) 

MA (120 cm) 

7,0 og 10,0  

7,1 og 10,1 

7,2 og 10,2 

7,3 og 10,3 

- 

- 

6,8 og 9,8 

6,9 og 9,9 

Klasse C + A C + B 

LB (90 cm) 

LA (100 cm) 

MB (110 cm) 

MA (120 cm) 

- 

- 

7,2 og 10,2 

7,3 og 10,3 

- 

- 

7,0 og 10,0 

7,1 og 10,1 

 

Kun banebyggere med lang erfaring (grad 3 og høyere) kan benytte kombinasjon med 

okser – okser eller trippel – okser, og kun på høyere stevnenivåer. 
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Kategori 2 

Klasse A + A A + B 

LB (80 cm) 

LA (90 cm) 

MB (100 cm) 

MA (110 cm) 

6,5 og 9,3 

6,6 og 9,4 

6,7 og 9,5 

6,8 og 9,6 

6,3 og 9,1 

6,4 og 9,2 

6,5 og 9,3 

6,6 og 9,4 

Klasse B + A B + B 

LB (80 cm) 

LA (90 cm) 

MB (100 cm) 

MA (110 cm)  

6,4 og 9,2 

6,5 og 9,3 

6,6 og 9,4 

6,7 og 9,5 

- 

- 

6,2 og 9,0 

6,3 og 9,1 

Klasse C + A C + B 

LB (80 cm)  

LA (90 cm) 

MB (100 cm) 

MA (110 cm) 

- 

- 

- 

6,7 og 9,5 

- 

- 

- 

6,5 og 9,3 
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Kategori 3 

Klasse A + A A + B 

LB (70 cm) 

LA (80 cm) 

MB (90 cm) 

5,9 og 8,4 

6,0 og 8,5 

6,1 og 8,6 

5,7 og 8,2 

5,8 og 8,3 

5,9 og 8,4 

Klasse B + A B + B 

LB (70 cm) 

LA (80 cm) 

MB (90 cm) 

5,8 og 8,3 

5,9 og 8,4 

6,0 og 8,5 

- 

- 

5,6 og 8,1 

Klasse  C + A C + B 

LB (70 cm) 

LA (80 cm) 

MB (90 cm) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Kategori 4 

Klasse A + A A + B 

LB (60 cm) 

LA (70 cm) 

5,3 og 7,6 

5,4 og 7,7 

5,1 og 7,4 

5,2 og 7,5 

Klasse B + A B + B 

LB (60 cm) 

LA (70 cm) 

5,2 og 7,5 

5,3 og 7,6 

- 

- 

 

Avstand mellom hinder, angitt i meter 

Galoppsteg Kategori  

Differanse* 4 3 2 1 

3 10,0–11,0 11,0–12,0 12,0–13,0 13,0–14,0 1,00 m 

4 12,5–13,5 13,75–14,75 15,0–16,0 16,25–17,25 1,25 m 

5 15,0–16,0 16,5–17,5 18,0–19,0 19,5–20,5 1,50 m 

6 17,5–18,5 19,25–20,25 21,0–22,0 22,75–23,75 1,75 m 

7 20,0–21,0 22,0–23,0 24,0–25,0 26,0–27,0 2,00 m 

 

*Differanse = avstanden mellom hindrene skal flyttes mellom hver kategori 
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Forhold som virker inn på de anbefalte avstandene 

Innendørs 20 x 40 m ÷ 30 – 40 cm  

 20 x 60 m ÷ 20 – 30 cm for første galoppsprang, når 

det første hinderet står 3–4 

galoppsprang fra en sving, 

ellers ÷ 10–20 cm per 

galoppsprang. 

 

Kort anriding: ÷ 10–20 cm i kombinasjon 

 

Bør unngås 

Bløtt, løst: Trekkes inn 10–30 cm 

Glatt: Trekkes inn 10–20 cm 

Oppoverbakke: Trekkes inn 10–? 

Hardt: Trekkes inn 10–20 cm 

Nedoverbakke: Svak nedover = økning + 10–20 cm 

Sterkere nedover = innkorting + 10–? 

Godt, sviktende: Økning + 10–20 cm   

Fyllmasse i 

hinderet: 

Trekkes inn = 0–30 cm   
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STØRRELSE PÅ BANER OG HALLER 

Stevnetype Bane Ridehus 

Elitestevner 60 x 120 m 23 x 65 m 

Landsstevner 50 x 100 m 22 x 60 m 

Distriktsstevner 40 x 80 m 20 x 60 m  

Avridingsbane 22 x 60 m 20 x 40 m 

Bunnforhold 

- grus eller gress, likt på hele banen 

- mykt, men ikke løst, svikt er viktig 

- flatt 

- ikke glatt, bør tåle en del regn 

- ikke stein 

- for mye flis i ridehusbunnen gir gjerne løse og glatte forhold 
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AUTORISASJONSREGLER FOR BANEBYGGERE 

 

SBA – kan bygge bane til klubbstevner 

SBI – kan bygge bane til distriktsstevner 

SBII – kan bygge bane til landsstevner 

SBIII – kan bygge bane til elite- og NM-stevner 

 

Banebygging og kurser utover dette skal foretas av landets internasjonale banebyggere. 

Opplæring/autorisering 

SBA – må ha gått SBA-kurs og bygd to stevner under en SBI eller høyere 

SBI – må ha mye praksis fra distrikts- og landsstevner under en SBI, og 

deretter ha gjennomført et SBI-kurs med godkjent karakter, deretter å 

ha bygd to stevner godkjent av en SBBI 

SBII – må ha mye praksis fra lands- og elitestevner under en SBII, og 

deretter ha gjennomført et SBII-kurs med godkjent karakter, deretter 

ha bygd to stevner godkjent av en SBBII, deretter blir man godkjent 

av SB-komiteen 

SBIII – gjennomført SBIII-kurs og godkjent av SB-komiteen 

 

For å opprettholde autorisasjonen må man bygge baner jevnlig. 

 

2 år uten praksis fører automatisk til bortfall av autorisasjonen. 
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HINDERMATERIELL 

Det er viktig at hindermateriellet oppfyller visse krav til utforming og utseende. 

Sikkerhetsmessige hensyn, både for hest og rytter, er viktig. Det samme er hensynet til 

sportslig riktige resultater, som også bør være sammenliknbare fra det ene stedet til det 

andre. 

Det anbefales å kjøpe hindermateriell fra profesjonelle produsenter fremfor å lage selv. 

Bommer 

– Bommene bør være 3,5 m lange. Innendørs anbefales 3 m. 

– Bommene skal være runde. Diameter: 8–10 cm. 

– Maling: Hvit + en farge, 5 eller 7 felt på hver bom. 

– Aktuelle farger: signalrød, signalgrønn, signalblå, sort og brun. 

– Lag mange bommer i hver av de utvalgte fargene, slik at det blir f.eks. 20 

bommer i hver av fargene. 

– Dersom man velger å lage noen plankebommer (1,5–2” x 7–8”), må man ha 

noen runde bommer i samme farge. 

– Antall til bruk på: Elitestevne – minst 120 stk. 

Landsstevne – minst 90 stk. 

Distriktsstevne – minst 60 stk. 

– Bommene skal lages av tørt og lett trevirke. 

Stativer og innfang 

– 1,8-2 m høye, og føttene 60-70 cm brede 

– Farge: helst rent hvite (stativene) 

– En må kunne feste bommer helt ned til like over bakken 

– Oppheng må kunne festes med 5 cm intervaller 

– Det skal være innfang av en eller annen art til så mange hindre som det er 

aktuelt å bygge, for eksempel: 

Elitestevne – minst 18–20 hindre 

Landsstevne – minst 15–16 hindre 

Distriktsstevne – minst 10–12 hindre. 

– Innfangere kan godt være trær. 

– Antall stativer/tårn/innfang til å henge bommer på: 

Elitestevne – ca. 70 

Landsstevne – ca. 50 

Distriktsstevne – ca. 40 

–   Tårn og innfang bør ha skinner til feste av oppheng 
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Oppheng 

– Koppen skal være utformet etter FEIs krav 

– Unngå skarpe kanter 

– Opphenget må kunne sitte fast på stativet. Det må ikke kunne vri seg eller skli 

ned (nøkkelhullsoppheng med stålskinner anbefales) 

– Det skal være FEI-godkjente sikkerhetsoppheng, nok til alle bakbommer (dvs. 

min.16 stk.) 

– Det skal være flate oppheng til å henge grinder og planker på 

– Omtrent dobbelt så mange oppheng som bommer 

Mur 

– Mur bør en ha. Mur skal ha avrundede løse lag på toppen 

– Kassene bør ikke være over 1 m lange 

– Toppkassene skal være 50 cm lange 

– Muren kan være 30 cm bred, men kan med fordel være litt bredere i bunnen 

– Murkassene skal lages så solid at ikke hestene kan trå igjennom og skade seg 

Hinderfyll 

– Lave murer og kasser 30-60  cm høye: Elitestevne –      2–3 stk. 

Landsstevne – 1 stk. 

– Grinder, hvite 30-50 cm: Elitestevne – 4 stk. 

Landsstevne – 3 stk. 

Distriktsstevne – 3 stk. 

– Div grinder og planker  Elitestevne –      6-10 stk.                         

   Landsstevne –      4 stk. 

                      Distriktsstevne  –       2 stk. 

Vanngrav 

Utformingen er viktig. 

– Stor bredde i forhold til lengden Lands- og elitestevne: 

    3 m lang, 6 m bred 

Distriktsstevne: 

 2 m lang, 5 m bred 

– Kun 15 cm dyp. Ingen skarpe kanter. 

– Bunnen på landingssiden kan ha et fall på maks1– 5. 

– Det skal være en støtdempende matte på den siste ½ m part av grava. 

– Hinder over vann: 1,0–1,5 m x 4 m til å ha hinder over – elitestevne 1 stk, 

landsstevne 1 stk 

– Det finnes gummigraver som kan legges oppå bakken, så man slipper å grave 

– Men hvis den brukes som åpen vanngrav, må den graves ned så mye at 

vannspeilet ikke er høyere enn bakkenivået. 

– Vanngravhekk – må være lav, maksimum 50 cm, gjerne litt skrå 
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– Kan være bom over vannet(evt 2). Den skal være på den framre halvdel av 

vannet og så høye at hestene naturlig hopper over vannet. 

– Det skal være en godt synlig list som markerer slutten på vanngrave, også når 

det er bom over(men da vil den ikke telle) 

Diverse 

– Røde og hvite vimpler, ca. 30 av hver 

– Nummerskilt: 1–16, 3 x (A + B), 1 x C 

– Røde og hvite markeringer til start og mål, 3 av hver 

– Målestaver: 0–200 cm – 5 stk 

– Målebånd: 30 m – 2 stk 

– Målehjul til å måle banelengden (målehjulet bør sjekkes for hvert stevne) 

Ikke lag for mye originalt 

Hindrene bør se naturlige ut. Hestene skal ikke skremmes. 

Hindrene skal være pene og innbydende. Busker og trær pynter opp. 

Elitestevne: minst 20 stk. 

Landsstevne: minst 10 stk. 

Lag alt hindermateriell så lett som mulig, både av hensyn til hestens sikkerhet og fordi 

det er lettere å bære. Når man lager tårn, kan man f.eks. bruke 6 mm finerplater. 

 

Påse at sikkerhetsoppheng er av «FEI-godkjent» type. 

 

Ta gjerne kontakt med NRYF før dere setter i gang med å skaffe eller lage 

hindermateriell.  

Tlf.: 21 02 96 50 / 21 02 96 59 

 

Det er også mulig å søke etter produsenter av hindermateriell på internett. 
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MÅLING AV HINDRE  

 

Måling av avstand fra mur. Ikke bruk mur i kombinasjoner 

 

Vanngravens lengde  
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Tegning av kryss  
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BANETEGNINGER 
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Svinger  
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Tidshopping, alternative rideveier  
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BANEBYGGING PÅ 20 X 40 M BANE INNENDØRS 

En bane på 20 x 40 m for hopping er meget lite. Derfor er det meget viktig at 

hinderplasseringen gir god anriding. 

 

Vil man ha plass til mer enn 4–5 hindre, kan ikke bomlengden være på mer enn 3 m. 

 

Det er bedre å hoppe samme hinder to ganger enn å ha for mange hindre inne på 

banen. 
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ULIKE HINDERTYPER – TEGNINGER 

LODDRETT HINDER – REKK 

 
 

LODDRETT HINDER – GRIND 
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MUR 

 
 

KRYSS 

 
 

OKSER 
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OKSER MED MUR 

 

OKSER MED PLANKER OG BOMMER 

 
 

TRIPPELBAR 
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KAP 12 – KONKURRANSER 
 

NRYFs konkurransereglement oppdateres oftere enn dette heftet. Sjekk derfor det til 

enhver tid gjeldende reglement for eventuelle endringer. 

 

§ 260 – Generelt  

1. Stevnekategoriene er regulert i KR I § 140. Drive in-stevner, se § 310. 

2. KR II omfatter en rekke former for sprangkonkurranser og beskriver 

gjennomføring og bedømmelse av disse. Stevnearrangører står fritt til å arrangere 

konkurranser utover de som er omhandlet i KR II, men må da klart i proposisjoner 

og/eller statutter definere det bedømmelsesgrunnlag som skal gjelde. Hvis slike 

konkurranser avviker fra prinsippene i KR, skal statuttene være godkjent av NRYF 

på forhånd. Hovedprinsippene i KR skal legges til grunn – jf. KR I § 140.4.  

Konkurransene inndeles i to hovedgrupper:  

Banehopping og  

Spesialhoppinger 

 

§ 261 – Vanlige konkurranser og Grand Prix/Mini Prix  
1. Hinderdimensjoner  
Hindrenes antall og størrelse i de forskjellige klassene fremgår av pkt 5 og 6. De angitte 

minimumsmål for høyder og lengder på hinder gjelder ikke for spesialhinder som 

banketter, graver, hinder med vann og pulvermanngraver.  

Maksimal lengde for oksere er klassens maksimalhøyde pluss 20 cm for hest, 10 cm for 

ponni.  

Maksimal lengde for trippelbarrer er klassens maksimalhøyde pluss 40 cm for hest, 30 cm 

for ponni.  

Tre- eller flerkombinasjon kan kun inngå i klasse 1,20 m/LA-P og høyere.  

2. Tempo  
Ved utendørsstevner skal tempo oppgis i stevneinvitasjonen bare dersom reglementsfestet 

minimumstempo ikke benyttes. Ved innendørsstevner skal tempo i klasse 1,10 m/LB-P og 

høyere være 25 m/min lavere når ikke annet fremgår av stevneinvitasjonen. 

3. Grand Prix  
3.1 Kun stevnets høyeste klasse med de beste premiene kan kalles Grand Prix. Betegnelsen 

Grand Prix sier ikke noe om klassens vanskelighetsgrad i hht klassespesifikasjonene (pkt 

4). Grand Prix-klasser kan kun arrangeres på E-stevner. Det må være klart definert i 

stevneinvitasjonen om det er en Grand Prix-klasse.  

3.1. Kvalifisering  

Dersom det skal gjennomføres kvalifisering til Grand Prix, må den foregå i bedømmelse 

238.2.1. eller 238.2.2. 

3.2. Gjennomføring  
Grand Prix skal arrangeres i henhold til en av følgende:  

a) En grunnomgang med en eller to omhoppinger. Enten første, andre eller begge 

omhoppinger foregår på tid.  

b) To grunnomganger (like baner eller to ulike baner), med en omhopping på tid. 

Ekvipasjer som ikke går til omhopping, skilles på samlede feilpoeng og tiden i andre 

grunnomgang.  

c) To grunnomganger (like baner eller to ulike baner), med den andre grunnomgangen på 

tid. 
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4. Klassespesifikasjoner for hesteekvipasjer  

 

1,60-hopping (VA)  

10 – 14 hinder, høyst 18 sprang.  

Høyde:  1,45 – 1,60 m  

Lengde  Vanngrav maks 4,50 m  

Minimumstempo  375 m/min.  

 

1,50-hopping (VB)  

10 – 14 hinder, høyst 18 sprang.  

Høyde:  1,40 – 1,50 m  

Lengde  Vanngrav maks 4,00 m  

Minimumstempo  375 m/min.  

 

1,45-hopping (MA + 5) 

 10 – 14 hinder, høyst 18 sprang.  

Høyde  1,35 – 1,45 m  

Lengde  Vanngrav maks 4,00 m  

Minimumstempo  350 m/min.  

 

1,40-hopping (MA) 

 10 – 12 hinder, høyst 15 sprang.  

Høyde:  1,30 – 1,40 m  

Lengde  Vanngrav maks 4,00 m  

Minimumstempo  350 m/min.  

 

1,35-hopping (MB + 5)  

10 – 12 hinder, høyst 15 sprang.  

Høyde:  1,25 – 1,35 m  

Lengde  Vanngrav maks 4,00 m  

Minimumstempo  350 m/min.  

 

1,30-hopping (MB)  

10 – 12 hinder, høyst 15 sprang.  

Høyde:  1,20 – 1,30 m  

Lengde  Vanngrav maks 3,50 m  

Minimumstempo  350 m/min.  

 

1,25-hopping (LA + 5)  

10 – 12 hinder, høyst 15 sprang.  

Høyde  1,15 – 1,25 m  

Lengde  Vanngrav maks 3,50 m  

Minimumstempo  350 m/min.  

 

1,20-hopping (LA)  

10 – 12 hinder, høyst 14 sprang.  

Høyde  1,10 – 1,20 m  

Lengde  Vanngrav maks 3,00 m  

Minimumstempo  350 m/min.  
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1,15-hopping (LB + 5) 

 10 – 12 hinder, høyst 14 sprang.  

Høyde  1,05 – 1,15 m  

Lengde  Vanngrav maks 3,00 m  

Minimumstempo  350 m/min.  

 

1,10-hopping (LB)  

8 – 10 hinder, høyst 12 sprang.  

Høyde  1,00 – 1,10 m  

Lengde  Vanngrav maks 2,50 m  

Minimumstempo  350 m/min.  

 

1,05-hopping (LC + 5) 

 8 – 10 hinder, høyst 11 sprang.  

Høyde  0,95 – 1,05 m  

Lengde  Vanngrav maks 2,50 m  

Minimumstempo  350 m/min.  

 

1,00-hopping (LC)  

8 – 10 hinder, høyst 11 sprang.  

Høyde  0,90 – 1,00 m  

Minimumstempo  300 m/min.  

 

0,90-hopping (LD + 10)  

7 – 9 hinder, ingen kombinasjoner.  

Høyde  0,80 – 0,90 m  

Minimumstempo  250 m/min.  

 

0,80-hopping (LD)  

7 – 9 hinder, ingen kombinasjoner.  

Høyde  0,70 – 0,80 m  

Minimumstempo  250 m/min.  

 

5. Klassespesifikasjoner for ponniekvipasjer  
Arrangører kan arrangere klasser for ponni med hinderhøyder med inntil 5 cm 

overskridelse av målene i standardklassene. Maks høyde og lengde kan da økes med 5 cm 

utover de nedenfor nevnte standardmål for gjeldende klasse. I stevne-invitasjonen angis da 

eksempelvis Lett A + 5 cm. Championatpoeng osv. følger dog de angitte navn på 

standardklassene. For kvalifikasjon gjelder fortsatt at man må kvalifisere seg på en høyde 

som er 10 cm lavere enn den høyde man skal starte i, og at dette kun kan gjøres i 

ponniklasser (se § 258.3). 

 

Vanskelig (VA-P)  

10-14 hinder, høyst 16 sprang.  

Kat. 1  

Høyde  120-135 cm  

Vanngrav  3,00 m – 3,50 m  

Minimumstempo 350 m/min.  
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Vanskelig (VB-P) 10-14 hinder, høyst 16 sprang.  

 Kat. 1 Kat. 2  

Høyde  120-130 cm  110-120 cm  

Vanngrav  Maks 3,50 m  Maks 3,00 m  

Minimumstempo 350 m/min.  325 m/min  

  

Middels A (MA-P) 10-12 hinder, høyst 15 sprang.  

 Kat. 1 Kat. 2  

Høyde  110-120 cm  100-110 cm  

Vanngrav  Maks 3,50 m  Maks 3,00 m  

Minimumstempo  325 m/min  300 m/min  

 

Middels B (MB-P)  

10-12 hinder, høyst 15 sprang.  

 Kat. 1 Kat. 2  Kat. 3  

Høyde  100-110 cm  90-100 cm  80-90 cm  

Vanngrav  Maks 3,50 m  Maks 3,00 m  Maks 2,50 m  

Minimumstempo  325 m/min  300 m/min  250 m/min  

 

Lett A (LA-P) 

10-12 hinder, høyst 14 sprang.  

 Kat. 1 Kat. 2  Kat. 3  

Høyde  90-100 cm  80-90 cm  70-80 cm  

Vanngrav  Maks 3,00 m  Maks 2,50 m  Maks 2,50 m  

Minimumstempo  325 m/min  300 m/min  250 m/min  

 

Lett B (LB-P) 

 8-10 hinder, høyst 12 sprang.  

 Kat. 1 Kat. 2  Kat. 3  

Høyde  80-90 cm  70-80 cm  60-70 cm  

Minimumstempo  325 m/min  300 m/min  250 m/min  

 

Lett C (LC-P)  

8-10 hinder, høyst 10 sprang.  

 Kat. 1 Kat. 2  Kat. 3  

Høyde  70-80 cm  60-70 cm  50-60 cm  

Minimumstempo 250 m/min.  

 

Lett D (LD-P)  

7-9 hinder, ingen kombinasjon.  

 Kat. 1 Kat. 2  Kat. 3  

Høyde  60-70 cm  50-60 cm  40-50 cm  

Minimumstempo 250 m/min.  

 

6. Klasser for hver ponnikategori  
Det skal skrives ut separate klasser på hvert nivå for hver ponnikategori dersom ikke andre 

bestemmelser i KR eller spesielle statutter godkjent av NRYF sier noe annet. Dog skrives 

det ut felles klasse for kategori 3 og kategori 4.  

Hvis noen av klassene har færre enn 5 startende, kan denne slås sammen med en 

ponniklasse på samme nivå for høyere eller lavere kategori. Hvis to ponniklasser for ulike 
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kategorier har bare 1 startende hver, slås klassene for alle kategorier sammen, men hver 

kategori skal delta på egne krav/hinder/avstander m.v. Se også KR I § 123.1.  

7. Unghestklasser  
7.1 Unghestklasser får bare legges til E-stevner samt utvalgte L-stevner og D-stevner etter 

godkjenning av grenutvalget.  

Det skal tilstrebes å tilrettelegge forholdene for unghestklassene best mulig hva gjelder 

tidspunkt under stevnet, oppvarmingsforhold, sikkerhet, oppstalling, konkurranseforhold 

og godkjent banebygger. Unghestklasser skal gå med bedømmelse clear round. Feilfrie 

ekvipasjer skal tildeles sløyfe og pengepremie med minst dobbelt verdi av startavgiften. 

Ekvipasjene elimineres først ved tredje ulydighet. Unghestklasser er åpne for hester med 

hestelisens og dokumentert fødselsår. 

 

7.2 Klasseinndeling 

 

4-åringer  5-åringer  6-åringer  

0,90 m  1,10 m  1,20 m  

 


