
 
                  
                    Funktionärsbeskrivning 
   
                     FRAMHOPPNING 

 
 
 
Beskrivning 
Uppvärmningen för både hästar och ryttare kallas framhoppning. 
Framhoppningsfunktionär står vid framhoppningen och ser till att ryttare och andra 
följer de regler som gäller. Reglerna finns att läsa i tävlingsreglementet, TR III mom 
328. Exemplar av TR finns i sekretariatet. Det kan också laddas ned från 
Ridsportförbundet http://www.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/   
 
Antal funktionärer 
2 personer ( min.ålder 15 år) beroende på antal starter och tävlingsdagens längd. 
Gärna att det finns avbytare om det är många starter och även om framhoppningen 
är utomhus.  
 
Före tävlingsdagen 
är det bra om man kan hjälpa till med att bygga banan. Läs TR vad som gäller för 
framridning. Se till att du vet hur säkerhetsskållorna på oxrarnas bakbom fungerar.  
 
Tävlingsdagen 
kommer Du till sekretariatet 45 min. före första start. Hämta ut gällande startlista och 
väst. Ta reda på av tävlingsledningen hur många ekipage som får vara på 
framhoppningen samtidigt. Se till att du har mätpinne, kratta, extra säkerhetsskållor 
och TR eller reglerna för framhoppning. Vid framhoppning utomhus även om möjligt 
ha tillgång till walkie talkie. Kontrollera att hindren på framhoppningen är rätt inmätta 
och flaggade. Du måste vara på framhoppningen 30 min. innan klassens första start. 
Bättra på framhoppningsbanan mellan klasserna, flytta ev. hindrena bakåt/framåt för 
att undvika gropar. Hjälp till att höja och sänka hinder efter ryttarens behov. Det är 
inte tillåtet att hoppa fram på högre höjd än klassens maxhöjd. Tänk på säkerheten 
och placera dig i förhållande till ekipagen som hoppar fram. Kontrollera med 
tävlingsledningen om det är tillåtet att ekipagen har egna medhjälpare vid hindren – 
detta kan variera mellan klasserna. 
Framhoppningen består av ett litet lågt hinder, max 70 cm för häst och max 40 cm för 
ponny, samt ett räcke och en oxer på tävlingshöjd. Hindren ska alltid hoppas från rätt 
håll, dvs så att ryttaren har den vita flaggan till vänster och den röda till höger. För 
varje klass rider alla ekipage åt samma håll, men man brukar variera mellan 
klasserna. Kolla vad som gäller med tävlingsledare/banchef. 
 
Tänk på 
Ryttare, tränare och anhöriga kan vara spända och stressade. Håll en god ton och 
var lugn. Det är ditt ord som gäller, och om det blir en diskussion, ta direkt kontakt 
med överdomare eller tävlingsledare för att lösa situationen. Se till att ha koll på hur 
du kontaktar överdomare (telefonnummer / walkie talkie). 



Om du ser en ryttare eller medhjälpare som beter sig illa mot sin häst eller andra 
ekipage måste du säga till, och vid allvarlig situation kontakta överdomare. 
Ha lämpliga skor och kläder efter väderlek. 
 
 
Efter tävlingen 
Se till att hindren på framhoppningen tas undan. Återställ mätpinne, kratta, skållor 
och lämna tillbaka väst i sekretariatet. 
 


