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Forord
Knøttecup (KC) er en introduksjon til ridesportens gren feltritt. Hovedmålsettingen med
Knøttecup er å rekruttere nye ryttere, hester og stevnearrangører til nettopp denne
rytter-grenen. Knøttecup er et aktivitets- og breddetiltak med vekt på allsidig utdanning
av rytteren hva gjelder både rideferdigheter, forståelse og kunnskap om hesten.
Knøttecup kan arrangeres som et eget stevne eller som en klasse på et ordinært
feltrittstevne.
Hvert år arrangeres «Knøttecupen», hvor alle klubber med deltakere i Knøttecup
kjemper om pengepremier. Alle deltakere som starter en KC skal få en deltakersløyfe.
Vinnerne av cupen er de rideklubber som «samler» flest Knøttecupsløyfer i løpet av et
år. Det presiseres her at ryttere samler sløyfer til egen klubb ved deltakelse på KC
arrangert av andre klubber. Pengepremien skal benyttes til videre utvikling av
feltrittsporten i egen klubb.
Knøttecup har vært et rekrutteringstiltak for feltritt siden 1997 og det har siden 2002
vært benyttet øremerkede midler til ulike tiltak for å fremme interessen for og spre
kunnskap om Knøttecup. Utvikling av dette heftet og egen DVD er ett av tiltakene for å
bistå klubber og deltakere. Vi håper arrangørklubber så vel som ryttere og
trenere/ridelærere finner mye nyttig informasjon og gode tips før første start.

Lykke til!
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Målsetting
•

Øke bredden og skape ny rekruttering til feltritt

•

Få flere stevnearrangører og nye baner

•

Gi ryttere en allsidig tilnærming til ryttersporten

Husk å ivareta
sikkerheten under alle
forhold!
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Innledning
Knøttecup – en enkel start for klubben
Skal norsk feltrittsport utvikles videre, må vi få en rekke nye baner og stevneplasser i
Norge. Knøttecup arrangeres etter samme prinsipp som et vanlig én dags feltrittstevne,
men krav til areal, materiell, maskiner, utstyr, teknisk personell med mer er noe lavere
enn ved et ordinært stevne. Det å arrangere et KC-stevne skal være en enklere start for
nye arrangørklubber. Det er blant annet noe lavere krav til teknisk personell og sanitet i
forhold til et ordnært feltrittstevne og vi viser her til eget tillegg om dette i KR V
«Særskilte bestemmelser for Knøttecup». Det er et mål at deltakere og arrangører
gjennom arrangement av KC opplever glede og engasjement som inspirerer til
videreutvikling av klassetilbudet. Teknisk delegats (TD) utøvelse av sin rolle er i denne
sammenheng helt sentral, og det er derfor, fra 2011, lagt inn en egen del om Knøttecup i
utdanningen av TD.

Allsidig utdanning av rytter og hest
Et Knøttecupstevne gjennomføres som et vanlig én dags stevne, men på et meget lavt
nivå hva gjelder blant annet hinderhøyder og tempo. En god forberedelse til et
feltrittstevne krever variert trening av både hest og rytter. Ridning over hinder, både på
bane og ute i terrenget, krever balanse, koordinasjonsevne og følelse for riktig tempo og
god rytme. Forberedelse til og gjennomføring av et én dags feltrittstevne stiller også
store krav til utøverens evne til blant annet planlegging og organisering. Rytterens
mentale egenskaper blir også prøvet blant annet gjennom de ulike baner og program
utøveren skal huske i løpet av en og samme dag. Deltakelse i KC er med andre ord nyttig
selv om rytteren senere skulle velge å spesialisere seg i en annen gren.

Aktivitetstilbud med støtte av øremerkede midler
Det har de senere år vært et mål i den statlige idrettspolitikken å stimulere til gode
aktivitetstilbud lokalt, og at klubbene gjennom den organiserte idretten gir et tilbud til
flere barn og ungdom. NRYF har siden 2002 søkt om og fått tildelt såkalte øremerkede
midler i henhold til retningslinjer gitt av KKD/NIF, med målsetting om å bidra til sportslig
rekruttering og gode lokale aktivitetstiltak for barn og ungdom. Ryttergrenen feltritt har
siden 2002 hatt KC som sitt hovedtiltak for rekruttering til sporten, og de øremerkede
midlene har vært benyttet til utvikling av materiell (informasjonshefte og DVD) og
sløyfer, premiering av de klubbene med høyest aktivitet, samt ulik grad av faglig bistand.
På deltakerstatistikken for Knøttecup på neste side er det verd å merke seg de høye
tallene for år 2007 og 2008, hvor det ble satt i gang et prosjekt med mentorer som reiste
rundt til nye arrangørklubber. På grunn av lavere tildeling de siste årene har man
dessverre ikke kunnet følge opp prosjektet på samme høye nivå, men vi ser at det gir
stor uttelling å bidra faglig ute i klubben. Kort oppsummert ser NRYF at Knøttecup gir
svært stor uttelling når aktivitets-tallene måles mot tildelte midler. Årlig tildeling av
øremerkede midler vil avgjøre i hvilken grad klubbene tilbys faglig bistand - følg med på
egen temaside http://www.rytter.no/grener/feltritt/knottecup/
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Knøttecup 1997-2019: Antall deltakere totalt
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Det skal være én teknisk delegat (TD) ved et KC – arrangement. Oversikt over disse er å
finne på rytter.no, teknisk personell.
Rideklubben er selv ansvarlig for å skaffe en TD. (Gjør dette i god tid)
Et godt tips er å utdanne eget teknisk personell. For feltritt arrangeres det kurs for TD og
banebyggere hver vår mars/ april. Se informasjon om dette på http://www.rytter.no/

Informasjonsheftet «Knøttecup – feltritt»
Dette heftet inneholder informasjon både til deltakere og arrangører av en Knøttecup.
NRYF v/Sportsutvalg feltritt (SU-F) informerer også om Knøttecup på sine hjemmesider
http://www.rytter.no/grener/feltritt/knottecup/
Første del av heftet er rettet mot deltakere i Knøttecup. Den siste delen av heftet er
formulert mot arrangør og teknisk personell. Kapittelet om terrengbanen er stilet til
banebygger/TD, men inneholder også nyttig informasjon for deltakere, trenere og
ridelærere.
Vi ønsker alle deltakere og arrangører lykke til med gjennomføring av Knøttecup, som er
tre ganger så gøy og minst tre ganger så lærerikt!
Noen forkortelser:
KC = Knøttecup
TD = Teknisk delegat feltritt
KR = Konkurransereglement
SU-F = Sportsutvalg feltritt
NRYF = Norges Rytterforbund
NIF = Norges Idrettsforbund

Side 6 av 31

Knøttecup – hvorfor og hvordan?
Knøttecup (KC) er en introduksjon til feltrittsporten. Deltakelse i KC skal være
utdannende og fungere som en forberedelse til deltakelse i de ordinære
feltrittsklassene. KC arrangeres i henhold til NRYFs konkurransereglement. Det er
imidlertid ikke krav om lisens, men rytteren må ha tatt Grønt Kort. Dette må kunne
forevises i sekretariatet.
Knøttecup var i utgangspunktet ment å være et rekrutteringstiltak for ponniekvipasjer.
Gjennomføring av klassen, hinderhøyder og tempo er tilrettelagt for nettopp denne
gruppen utøvere. For å tilfredsstille et ønske og et behov fra flere klubber, ble denne
klassen også åpnet for hester. Hesteekvipasjene samler sløyfer på lik linje med
ponniekvipasjene, men det bør arrangeres separate klasser for ponni og hest.
Knøttecup er åpen for ponniekvipasjer som ikke har fullført P90 (tidligere lett ponni) og
for hesteekvipasjer som ikke har fullført H90 (tidligere 90 cm). Rytter kan delta i
knøttecup fra det kalenderåret rytter fyller 10 år, jf KR V §522.2.
KC arrangeres etter samme prinsipp som ved et vanlig én dags stevne. Nærmere
beskrivelse kommer lenger bak, men KC går i korthet ut på at makshøyden på hinder er
60 cm. Dette gjelder både i terrenget og på sprangbanen. Dressurprogrammet som ris er
på LC-nivå. Knøttecup kan også arrangeres som en egen klasse under et ordinært
feltrittstevne.
Stevnearrangementet skal i sin helhet være tilrettelagt for nykommere. SU-F oppnevner
TD som ved et ordinært feltrittstevne. I tillegg til de oppgaver KR pålegger, skal TD være
spesielt oppmerksom på at KC, for de fleste deltakerne, er det første møtet med
feltrittsporten. I tillegg til å påse at sikkerheten på stevneplassen for hester, ryttere med
medhjelpere og publikum er ivaretatt, skal TD forvisse seg om at arrangementet er
tilrettelagt for nykommere. TD, teknisk personell for øvrig og stevnearrangør, skal legge
stor vekt på å rettlede på forhånd i stedet for å irettesette etterpå.
Det er et overordnet mål at alle deltakerne skal reise hjem med et smil om munnen,
noen erfaringer rikere og med et stort ønske om å starte i feltritt.

Premiering
En Knøttecupklasse premieres på vanlig måte med sløyfer og ærespremier til de
plasserte. Merk: Det kan lempes noe på kravet til verdi på ærespremien i forhold til ved
ordinære stevner.
Alle som starter en KC skal få deltakersløyfe. Ekvipasjen har startet konkurransen når
den har startet første delprøve som angitt i det aktuelle grenreglement, eller ved første
besiktigelse dersom denne skjer før første delprøve (se også KR V §524. 2).

Knøttecupen
De rideklubber som «samler» flest Knøttecup-sløyfer i løpet av et år, er med og kjemper
om pengepremier i «Knøttecupen».
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Pengepremien tilfaller klubben og skal benyttes til videre utvikling av feltrittsporten i
egen klubb. Premiens verdi fastsettes av NRYF/SU-F hvert år. Mer informasjon om
premiens verdi og antall oppsatte premier, er å finne på NRYFs hjemmesider ved å følge
linken http://www.rytter.no/grener/feltritt/knottecup/

Bestilling av Knøttecup deltakersløyfer
Den enkelte arrangørklubb bestiller deltakersløyfer for KC
direkte hos Idrettsbutikken.no
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Én dags feltritt – hva er det?
Én dags feltritt har til hensikt å lære hester og ryttere feltritt-konkurransens tre
delprøver. Én dags feltritt skal ikke prøve hestens fysiske styrke eller utholdenhet, men
forbedre ekvipasjens tekniske dyktighet og utvikle hestens mot og sprangferdighet.
Samtlige delprøver ris på samme dag i følgende rekkefølge:

Dressurprøve - Sprangprøve - Terrengprøve
I tillegg til disse delprøvene, inneholder stevnedagen en besiktning av hestene. Denne
besiktningen skal skje før utholdenhetsprøven. KC er en forberedelse til deltakelse i
ordinære feltrittstevner. Besiktningen gjennomføres som ved et ordinært feltrittstevne,
men det er ikke krav om at en veterinær er tilstede (se KR V, Tillegg 1 «Særskilte
bestemmelser for Knøttecup»). Det skal settes av god tid, slik at deltakerne kan få
mulighet til å mønstre hesten flere ganger dersom de viser manglende ferdigheter i
mønstring av hesten (hesten snus feil vei, løper skjevt etc.).
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Dressurdelen
Dressurprogrammet som ris er på LC-nivå og vi anbefaler at alle arrangører benytter F-1
«Svensk feltritt P60 og P70 (LC)». Dressurprogrammet finnes på NRYFs hjemmeside
under linken http://www.rytter.no/grener/feltritt/program/
Regler om utstyr, gjennomføring og resultatberegning finnes i NRYFs
konkurransereglement. KR V gjelder for feltritt, men det vises også til de andre
grenreglementene. For dressurprøven gjelder KR IV, med noen unntak.
I en feltrittskonkurranse vinner den ekvipasjen med lavest antall feilpoeng. Oppnådde
dressurpoeng regnes derfor om etter en egen formel. Mer om resultatberegning
dressur, se KR V §561.
Dressurbaner:
20 x 40 m

20 x 60 m
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10 m

Sprangdelen
Maksimumshøyde på hindrene her er 60 cm. Det skal være 7–8 sprang. Kombinasjoner
skal ikke forekomme og rideveien skal være enkel. Det er utarbeidet forslag til
sprangbane som kan benyttes i Knøttecup, denne finnes i dette heftet eller lastes ned
fra NRYFs hjemmeside under linken
http://www.rytter.no/grener/feltritt/knottecup/banetegning-sprang/
Under et én dags feltrittstevne skal deltakeren ha meldt seg klar for gjennomføring av
sprangprøven for oppnevnte funksjonær senest 30 minutter etter avsluttet
dressurprøve.
Det kan være en fordel for deltakeren å ha gått sprangbanen før gjennomføringen av
dressurprøven. Det er også viktig at rytteren har en plan for hvor og hvordan et
eventuelt bytte av utstyr skal skje. En halv time går fort! Det gjelder å være godt
forberedt, slik at det blir tid til en kort oppvarming før sprangprøven.
Merk! Under én dags feltrittstevne er det tillatt å besiktige sprangbanen mens
konkurransen pågår, dog skal det vises aktsomhet slik at ikke konkurrentene blir
forstyrret. (For resultatberegning, se KR V §593 – Feil på banen og tidsfeil).
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Terrengdelen
Terrengdelen gjennomføres til slutt. Høyden på hindrene i terrenget er maks. 60 cm. Det
kan være opptil 12 sprang med banelengde på min. 1000 m og maks. 1200 m. Tempo i
terrenget er 350 m/min. Hindrene skal være enkle og innbydende. Terrengbanen skal
bestå av faste hinder. Selv om hindrene skal være enkle, skal terrengbanen være variert
slik at rytter og hest får noe erfaring med ulike «typehinder» som vann, liten grøft,
nedhopp etc. Illustrasjoner av de ulike hindrene finnes i dette heftet.
Alle hindrene er merket med nummer og flagg som viser i hvilken retning hinderet skal
hoppes. Alle hinder er også merket som på sprangbanen, rødt flagg til høyre og hvitt til
venstre. Av og til er deler av traseen merket med bånd mellom hindrene. Det er likevel
viktig at rytteren vet akkurat hvor og hvordan han/hun skal ri. Terrengbanen må gås
flere ganger i tillegg til den offisielle banevisningen.
NB! Det er viktig å være med på den offisielle banevisningen. Mye viktig informasjon blir
gitt her. Tider for når denne visningen foregår blir som oftest angitt i ryttermeldingen.
Hvis ikke, spør i sekretariatet.
Målet er at den enkelte rytter skal ri en jevn og rytmisk runde uten å bli styrt av klokken.
Det å ha følelse for riktig tempo kommer som et resultat av mye øvelse og erfaring.

Flaggene angir i hvilken retning hinderet skal hoppes.
(Rødt til høyre og hvitt til venstre)
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Regler om utstyr, gjennomføring og resultatberegning forøvrig, finnes i KR V, kapittel 7
og 8. I kapittel 2 finnes regler om antrekk og utstyr til rytteren (§525) og regler for
bisling, saling og utstyr til hesten (§526).
Rytteren har ansvar for å informere arrangøren senest ved starterklæring om et
telefonnummer til rytterens medhjelper(e) på stevneplassen eller til nærmeste
pårørende. Ryttere med en medisinsk historie som tilsier behov for spesielle handlinger
ved en ulykke, skal bære på seg medisinsk informasjon om dette – gjerne i form av et
armbånd, kjede eller annet som gjør informasjonen raskt tilgjengelig for
førstehjelpspersonellet.

Besiktigelse av hesten
Hesten skal besiktiges før terrengprøven. De fleste arrangører setter av tid til
besiktigelse på formiddagen. Det blir satt opp tidspunkter for denne visningen og den
enkelte rytter må sørge for å vise hesten innenfor dette tidsrommet. Tidspunktet for
denne visningen skal bekjentgjøres i ryttermeldingen. Dersom ikke annet er bestemt,
vises som regel hestene etter hvert som de er klare – ikke i nummerrekkefølge.
Hesten skal vises i hodelag med ekvipasjenummer. Hesten skal ellers ikke ha noe annet
utstyr på. Hesten skal være pusset og stelt. Svettemerker, sand og møkk skal børstes
vekk før hesten vises. Hestens utstyr, hodelaget, skal være i orden og rengjort.
Rytteren viser selv hesten og han/hun skal være hensiktsmessig antrukket. Det gir et
dårlig helhetsinntrykk å være slurvete kledd med for eksempel stor skjorte, hullete
bukse og med langt hår flagrende i alle retninger. Antrekket skal være formålstjenlig slik
at rytteren har god mulighet til å følge hesten, også i trav. Sko med høye hæler, slippers
og åpne sandaler skal ikke forekomme. Ved besiktigelse av hesten i forbindelse med en
konkurranse, kan man av praktiske grunner være tvunget til å ha på ridestøvler når man
viser hesten. Det er lurt å ta av sporer slik at man ikke snubler i disse.
Hesten skal føres slik at den vises fordelaktig, og slik at man ikke forstyrrer hestens
bevegelser. Tøylene tas ned fra halsen. Høyre hånd holder begge tøylene ca. 10 cm fra
bittringene. I trav kan avstanden til bittringene med fordel økes noe. Den høyre
pekefingeren ligger mellom de to tøylene. Tøyleenden holdes med venstre hånd.
Rytteren går alltid på hestens venstre side og på høyde med hestens skulder. Ved
oppstilling står rytteren foran hesten. Hesten skal alltid tas ned til skritt før den snus.
Hesten skal vendes til høyre – altså vekk fra føreren. Dette er den sikreste måten å gjøre
det på og besiktigelseskommisjonen skal se hesten og ikke rytteren i vendingen. Hold
god avstand til andre hester og mennesker, for sikkerhetens skyld.

Husk å ta med passet
til hestebesiktigelsen
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Hestene vises på en «rett bane» og underlaget skal være jevnt og fast. Det er som regel
satt opp en kjegle, blomsterpotte eller lignende der hvor hesten skal snus.

Husk:
1. Finn ut når besiktigelsen skal være
2. Møt i rett tid og vær godt forberedt
3. Se over hest og utstyr
4. Ta med nødvendige papirer som hestepass
5. Vær blid og høflig
6. Pass på sikkerheten. Det kan være mange hester og mye folk i området
7. Hesten skal bevege seg med god fremdrift i både skritt og trav
8. Det er viktig at hesten beveger seg på rett spor
9. Gå og løp i takt med hestens bevegelser
10. Fest blikket fremover i bevegelsesretningen
11. Snu alltid hesten mot høyre
12. Det å vise en hest korrekt, krever øvelse
13. Det er lurt å øve på dette hjemme før selve konkurransedagen

Hester som viser tegn på halthet, sykdom eller
manglende kondisjon skal elimineres.
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Dressurprøven
Arrangørklubben anbefales å benytte
dressurprogrammet F-1 «Svensk feltritt P 60 og P
70 cm 2020» som er på Lett C-nivå. Programmet er
beregnet for en bane med størrelse 20 x 40 m.
Du finner godkjent dressurprogram for Knøttecup
ved å følge denne linken
http://www.rytter.no/grener/feltritt/program/

Sprangprøven
Dersom det ikke benyttes autorisert
sprangbanebygger, skal ferdige tegnede baner for
sprangprøven i Knøttecup benyttes (disse finner du
her ) der: 7–8 (kombinasjoner skal ikke forekomme)
Høyde: 60 cm
Lengde: Trippelbar 0,75 m. Øvrige hinder maks 60
cm
Banelengde: 250 m – 350 m
Tempo: 250 m/min

Terrengprøven
Antall hinder: 10–12 (kombinasjoner skal ikke forekomme)
Høyde: 60 cm
Maks lengde høy del: 60 cm
Maks lengde ved basen: 0,80 m
Maks lengde ved grav: 1,00 m
Maks lengden trippelbar: 0,75 m
Maks fallhøyde plant underlag: 0,70 m
Maks fallhøyde hellende bak hinderet: 0,75m
Banelengde: 1000 m – 1200 m
Tempo: 350 m/min
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Forslag banetegning sprang (av Anders Hafskjold)
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Oppbygging av terrengbanen i Knøttecup
Forslag til baneskisse
Banelengde: 1200 meter
Tempo: 350 m/min.
Optimaltid: 3 minutter og 26 sekunder
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Banedesign
Målsettingen er at alle rytterne skal komme gjennom banen på en god måte. Alle hinder
skal være sikkert bygget, virke innbydende i sin utforming og være plassert slik at
rideveiene er gode og naturlige slik at de fremmer myk og rytmisk ridning. Baneskissen
på siden foran er ingen fasit, men viser en terrengbane med 12 hinder fordelt over 1200
meter hvor de såkalte typehindrene kommer litt ut i banen. Et såkalt typehinder
etterfølges av et enklere hinder. I dette heftet følger skisser som viser ulike hinder som
kan være aktuelle å benytte i KC. Hinder fra hovedgruppe 2 inneholder såkalte
typehinder som vann, grøft, opphopp og nedhopp. Det er maks. 12 hinder i KC og dette
er et passende antall dersom det er maks. banelengde på 1200 meter. Dersom
banelengden er kortere, bør antallet hinder reduseres tilsvarende.

Ulike hinder – typehinder i Knøttecup?
Midt på 90-tallet var det få stevnearrangører, anlegg og klubber med et etablert
treningsmiljø for feltritt. Arrangører erfarte at mange deltakere i datidens laveste klasse,
80 cm, ble eliminerte i terrenget og det var spesielt såkalte typehinder som var
utslagsgivende. Begrunnelsen for å tilrettelegge for en introduksjon med hinderhøyder
på maks 60 cm, inklusive små typehinder, var ganske enkelt å øke sjansen for et
vellykket resultat slik at deltakelse ga en positiv treningseffekt og lyst til å komme tilbake
til nytt stevne.
Sjansen for at en utrent ekvipasje kommer igjennom en terrengbane med en bitte liten
grøft, en liten kant, et lite vannspeil er dog langt større enn dersom dette først
introduseres i 80 cm hvor grøften kan være lenger, kanten høyere etc. Trening i
terrenget under kyndig veiledning er helt klart å anbefale før deltakelse i et stevne, men
vi erfarer også i dag at det er få etablerte treningsmiljøer hvor det tilrettelegges for
terrengtrening. Dette betyr i praksis at det vil komme helt uerfarne ekvipasjer til start på
stevner. Deltakelse i KC gir en tryggere start, og sjansen for suksess er langt større enn
dersom første start og erfaring med ridning i terreng ligger på et høyere nivå.
Tidlig erfaring med typehinder – en fordel
Fordi Knøttecup er det første lille steget på utdanningsskalaen for en fremtidig
feltrittsekvipasje, er det også pedagogisk riktig å introdusere små typehindre i KC.
Deltakelse skal gi opplæring av yngre/uerfarne ryttere og hester med vekt på at ridning i
terrenget handler om variasjon av for eksempel tempo. Det gjelder «å avpasse farten
etter forholdene». Denne forståelsen er viktig oppover i klassene og også en
forutsetning for sikker ridning i terrenget.
Variasjon av tempo er nettopp det som særpreger ridning i terrenget, og forståelse for
dette bør komme inn tidlig i utdanningsløpet. Det er også en fordel om de yngre så tidlig
som mulig får erfaring med hvordan sits og posisjon skal varieres i forhold til ridning av
ulike hinder. Det er også slik at god, trygg og sikker ridning i terrenget krever forståelse
for hestens reaksjonsmønster og instinkter. En slik forståelse og kunnskap kommer
gjennom varierte erfaringer og trening på ulike typer hinder. Små typehinder i KC skal
stimulere til trening i forkant og sosialisering til såkalte typehinder må også inngå i
treningen. Små typehinder i KC gir også hesten erfaring og trening uten stor risiko for
negative opplevelser. Sosialisering til såkalte typehinder i et lavt tempo, som i KC, gir
også den urutinerte hesten den beste forutsetning for å kunne få tid nok til å fokusere
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og vurdere nye utfordringer. Dette er en viktig forutsetning for at hesten skal bli trygg og
hoppe ulike hinder med tillit.

Typehinder – et mål, men ikke et absolutt krav
Når man begynner å hoppe en hest ute i terrenget, vil man alltid starte med enkle
tømmerstokker. Dette skal det også være mange av i KC, men det er et mål at
ekvipasjene skal kunne hoppe meget enkle «typehinder» også på dette nivået. Det
bemerkes dog at det ikke er et absolutt krav å ha med alle typehinder i KC. En helt ny og
uerfaren arrangørklubb kan avholde sin første KC med hinder kun fra hovedgruppe 1,
men det er en målsetting å jobbe for at typehinder også inngår ved neste stevne. Slik vil
også den nye banen bli en god treningsbane for videre utvikling av rytter og hest.

En fin runde i terrenget
Både hest og rytter skal ha en fin runde i terrenget, komme sikkert til mål og med stor
lyst til å gjennomføre rittet en gang til. Plasseringen av de ulike hindrene skal bidra til
rytmisk og god ridning og samtidig være med å bidra til økt sikkerhet. Øvelse i forkant av
stevnet er selvsagt en viktig forutsetning for et vellykket resultat. NB! Det bemerkes her
at det for KC kun er praktiske hensyn og hestevelferd som er bestemmende for hvor sent
inn til stevnet det er mulig å trene på bane/hinder. Til tross for at det oppfordres til
trening i forkant, må TD/banebygger regne med at enkelte deltakere stiller til start uten
noen kjennskap til, eller praktiske ferdigheter når det gjelder ridning i terrenget. Det
stilles derfor store krav til en gjennomtenkt bane hva gjelder type hinder, plassering og
løypeprofil. NB! Søk råd hos «kjentfolk» dersom du er TD/banebygger på et nytt/ukjent
sted. Den lokale ridelæreren eller treneren har ofte mye kunnskap om hvordan hester
reagerer på omgivelser og ulike partier i området, hvilke hinder som er greie og enkle og
hva som kan være for vanskelig etc.
En god runde i terrenget krever at:
1. Rytteren har en god posisjon på hesten med god balanse mellom og over hinder
2. Rytteren evner å ri hesten i riktig retning, både mellom hinder og inn mot ulike
hinder
3. Rytteren rir i riktig tempo og avpasser dette i forhold til underlag, løypeprofil og
ulike hinder
4. Rytteren evner å ri hesten med bydning/fremdrift uansett tempo
1. Plassering av hinder – rytterens posisjon og sits
Ryttere på dette nivået er uerfarne, mange har begrensede motoriske ferdigheter og har
begrenset erfaring/ferdigheter når det gjelder å ri sin hest i ulike omgivelser og over
ulike typer hinder i et variert terreng. Banebygger/TD skal ta særskilt hensyn til dette i
forhold til å gi passende utfordringer underveis i rittet, slik at rytter og hest gis god tid og
plass for forberedelse til neste hinder. En naturlig og god ridevei med eventuelle
avsperringer kan «hjelpe» rytteren/hesten å finne rett vei.
2. Rideveier og plassering av hinder - ri hesten i riktig retning
Traseen/rideveien skal være en naturlig ridevei og legges slik at hesten helt naturlig
«velger» denne. Det skal være godt merket og avgrenset ved behov. For eksempel bør
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stier/veier og trasser som ikke skal benyttes, sperres av. Underlaget skal være jevnt og
godt, uten stein, røtter og hull. For å minske risikoen for skader, er det viktig å legge mye
arbeid i bunnforholdene. Det anbefales at alle hinder er minimum 4 meter brede, gjerne
bredere på åpne områder. Det skal ikke settes opp pynt i form av for eksempel trær,
busker eller andre ting som kan være til hinder for en god anridning i rett linje til
hinderet. Dette gjelder også på landingssiden. Brå svinger i landingen er ikke bra for
hesten, og rytterens balanse er ikke utviklet på dette nivået. Terrengbanen skal være
målt i naturlig og anbefalt ridevei, og ved banevisningen er det denne naturlige rideveien
som skal gås.
Dagens moderne terrengbaner anlegges gjerne i åpent terreng. Dette sikrer ofte bedre
rytme og flyt i forhold til å måtte ri på smale stier inne i skogen. Terrengbanen blir mer
oversiktlig for alle, ikke minst for publikum! Men: Det å ri hesten på store og åpne
områder, krever også mer av rytteren. Det kan være mer utfordrende å ha kontroll på
hesten med tanke på tempo og retning på et åpent jorde. Det er viktig at TD/banebygger
tar hensyn til dette ved at alle hinder er «innfanget» og brede nok. En gjennomtenkt
plassering av hindervakter kan også være med på å øke sikkerheten og bidra til rett
tempo og retning. Hindervaktene må dog aldri stå slik plassert at de for eksempel virker
skremmende for hesten.
Det er ellers viktig at arrangøren i samarbeid med TD sørger for tilskuernes sikkerhet.
Det kan være en fordel å sette opp sperrebånd slik at tilskuere kan stå trygt i en
«hestefri» sone og se på terrengdelen (plastbånd er egnet). Det er videre viktig at alle
hinderdommere passer på at det ikke går tilskuere i banen når rittet pågår og en
ekvipasje er på vei mot hinderet.
Merk: Plastbånd er sikkert å benytte fordi disse ryker ved behov, men blafring kan virke
skremmende. Ved bruk av plastbånd er det lurt å surre dem og ha korte strekk mellom
«stolpene»/pinnene.

Alle hinder på åpne områder bør
være minimum 4 meter brede,
gjerne bredere. Lave trær eller små
busker kan være gode innfangere.
Det er ikke anledning til å benytte
såkalte smale hinder i Knøttecup.

3. Avpasse farten etter løypeprofil, ulike hinder og underlag – ri i rett tempo
Alle hinder bør plasseres slik at rytteren må kontrollere og ri hesten i balanse før
anridningen til hinderet. Noen typehinder krever lavere tempo, og her kan det være en
fordel å plassere et slikt hinder slik at rytteren «tvinges» til å ta opp hesten litt ekstra.
Dette kan gjøres ved å legge hinderet etter en sving/bue. Merk: Her menes det
selvfølgelig ikke at hinderet skal plasseres rett etter svingen, men ligge slik at rytteren
må «ta opp» hesten før selve anridningen. Kanskje kan det være hensiktsmessig å sette
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opp trær/busker som gjør at rytteren må være litt ekstra påpasselig i anridningen inn til
hinderet.
Alle hinder bør ligge på flat mark eller i svak motbakke. Terrengbanen kan med fordel
legges i et noe kupert/duvende terreng, men hinder plassert i nedoverbakke kommer
først på et senere stadium. Deler av terrengløypen kan gjerne gå innom små
skogsområder, men hindrene i denne klassen skal ikke ligge på steder hvor lysforholdene
er slik at det skifter mellom lys/skygge eller omvendt. Det skal for eksempel ikke settes
et hinder i overgangen fra åpent jordet og rett inn i mørk skog. Dette er en utfordring
som krever erfaring og kommer på et mye senere stadium (høyere klassenivå). Det er
også viktig å tenke på start- og målpartiet i banen. Etter mål kan det være en stor fordel
å sette opp en avsperring slik at hesten bremser tempoet litt av seg selv. Avsperringer i
start- og målområdet kan også være hensiktsmessig i forhold til sikkerheten, med tanke
på å skille publikum og deltakere.
4. Fremdrift - rytteren evner å ri hesten med bydning/fremdrift uansett tempo
En banebygger som har anlagt sin bane med bakgrunn i punktene over, har lagt til rette
for ridning med god flyt og fremdrift, men det kan til slutt nevnes at det er viktig å unngå
såkalte skremmehinder og andre forstyrrende elementer i banen. Flagrende plastbånd
og store parasoller vil for eksempel gjøre det vanskelig å opprettholde god fremdrift.
Fremdrift uansett tempo og gangart, krever først og fremst fysiske ferdigheter hos
rytteren samt forståelse og følelse for hva fremdrift og god bydning innebærer. Dette
kan bare læres gjennom mye ridning, og med god hjelp av trener/ridelærer.

På de neste sidene følger skisser over hinder som kan brukes i KC. Det er lagt vekt på at
hindrene skal være enkle å bygge og lite kostnadskrevende. Videre er det viktig at
banebyggeren «bruker» terrenget. Ujevnheter i terrenget kan for eksempel være et godt
utgangspunkt for et nedhopp, opphopp eller en grøft. Dersom vannhinder skal inngå,
skal dette være meget enkelt. Et vannhinder i denne klassen, skal kun være en passering
gjennom vannet. Her er det viktig at underlaget er fast og jevnt. Maksimal vanndybde er
0,35 m. Bruk av ulike tresorter vil også gi en variasjon i seg selv.
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Skisser over hinder
Hovedgruppe 1

Små trær og busker pynter opp og
egner seg godt som innfangere.

Minimum bredde på hinder bør
være 4 meter, gjerne bredere på
åpne områder.
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Alle hinder skal sitte fast i bakken. Dette kan gjøres
ved å slå ned påler foran og bak, ev. på siden.
NB! Pass på at det ikke stikker opp skarpe kanter.
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Det skal ikke være åpninger mellom stokker, planker
eller bakken i intervallet 8cm-30cm.
Stokker som vist her, skal ligge helt nede på bakken.
Alle hindre skal ha god markert grunnlinje. Løv, som
vist over, kan for eksempel benyttes.
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Hovedgruppe 2
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Flaggene kan med fordel settes så langt ut til siden
at det er mulig å passere vannet «tørrskodd».
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Sluttord av forfatter Elin Heistad
«Allsidig grunnutdanning fremmer sikkerheten»
Det er min påstand at KC vil kunne bidra til en god grunnutdanning og være med på å
utdanne allsidige og balanserte ryttere. En slik rytter er også en sikrere rytter. Deltakelse
i KC gir varierte erfaringer og opplevelser. En slik organisert aktivitet som KC er muligens
enda viktigere i dag enn ved oppstarten i 1997. Mange unge ryttere i dag får en noe
ensidig utdanning innenfor ridehusets fire vegger eller ridebanens gjerder. Forberedelse
og gjennom-føring av KC, fordrer at rytteren mestrer hesten i ulike omgivelser og trener
variert, både på bane og ute i terrenget. Dette gir rytteren allsidig utvikling av
motorikken, større forståelse for hestens atferd og reaksjonsmønster og noe kjennskap
til grunnleggende treningslære. Det er mye å huske på i løpet av en stevnedag. Det
krever evne til planlegging, organisering og ulike baner/program skal læres. Det er med
andre ord mye god trening av mentale ferdigheter hos rytteren. Deltakelse gir mange
emosjonelle opplevelser og jeg har sett mange frydefulle øyeblikk av idrettsglede
gjennom de årene KC har vært arrangert!
Sikkerhet i omgang med hest handler mye om å utdanne ryttere med godt hestevett,
evne til å forutse hva som kan skje samt gode motoriske ferdigheter. En hest som er
allsidig utdannet vil som oftest være tryggere i ulike omgivelser, og dette gjør den også
sikrere. Deltakelse i KC vil også bidra til allsidig trening av hesten, noe som i seg selv vil
være skadeforebyggende.
Dersom trening til og gjennomføring av KC skjer under kyndig veiledning av kompetent
ridelærer, trener eller erfaren rytter, vil deltakelse i KC være et meget godt sikkerhetsfremmende tiltak i tillegg til de øvrige målsettingene.
I et slikt perspektiv vil stor deltakelse i KC være et godt sikkerhetsfremmende tiltak.
Deltakelse er også tre ganger så gøy og kanskje kan nettopp KC være det som inspirerer
til mer trening for deltakelse i ordinære feltrittsklasser etter hvert.

Lykke til!

Tre ganger så lærerikt – og tre ganger så gøy!
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KNØTTECUP
En introduksjon til feltrittsporten
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