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RÅD & ANVISNINGAR VID VISNING AV 

CONNEMARAHINGST VID AVELSVÄRDERING 
 
Följ tidschemat och var noggrann med att passa tid och plats för respektive moment enligt uppgjort schema. Var uppmärksam 
på eventuella tidsförskjutningar som kan ske under dagen/dagarna, så att man i största mån håller planerat tidsschema. 
 
Hingsten ska vara tränsad och bära nummerlapp vid all vistelse utanför box/transport. 
 
Hjälm skall användas under samtliga moment av visare och ryttare, gäller även medhjälpare! 
 
VETERINÄR, ID-KONTROLL OCH MÄTNING 

• Passet skall medtagas 

• Hingsten ska vara chipmärkt 

• Hingsten mäts, finns mätintyg gäller det 

• Hingsten veterinärundersöks och visar skritt och trav. 
 
GALOPP OCH LÖSHOPPNING 
Hingsten visas för nämnden på följande sätt: 

• Hingsten skall galopperas i båda varven, tag av tyglar eller grimskaft o (senskydd får bäras, inget delta får vara kvar om 
sådant används) 

• Därefter löshoppas hingsten, ange vilket avstånd din hingst skall hoppa på 

• Hingsten ställs upp inför nämnden. 
 
EXTERIÖRBEDÖMNING 
Hingsten visas i träns, ingen annan utrustning tillåten. 
Hingsten visas för nämnden på följande sätt: 

• Ställ upp hingsten med öppna benpar mot domarna 

• Hingsten skall därefter skrittas och travas av på domarna anvisad plats 

• Sist skrittar man på medellinjen ut till kortsidan och därifrån travas hingsten i höger varv (medsols) 

• Hingsten ställs åter upp inför nämnden. 
 
HÅRT UNDERLAG 
Hingsten visas på hårt underlag enligt nämndens anvisningar. 
 
VISNING PÅ RING 
Hingstarna visas på ring efter enligt nämndens anvisningar enligt tidsprogram. 
 

GÅNGARTSPROV och RIDBARHETSPROV MED TESTRYTTARE (frivilligt bruksprov) 
 
Syftet 
Syftet med gångartsprov och ridbarhetsprov med testryttare är att bedöma ponnyns; 
ridbarhet, förmåga att bära sig i egen balans, gångarternas register, samarbetsvilja, temperament och utvecklingsbarhet. 
 
Hingsten rids först av den egna ryttaren och därefter av testryttaren. 
 
Gångartsprov 
Ryttaren visar ponnyn i skritt, trav och galopp i båda varven efter domarens anvisningar. Gångartsprovet omfattar fri skritt på 
lång tygel, trav under lättridning med tempoväxlingar och galopp i lätt sits med tempoväxlingar. 
Taktmässighet, balans, rörlighet, steg respektive språnglängd, bogfrihet, bakbensaktivitet och bärighet bedöms. Hingsten skall 
röra sig i en för hans ålder och utbildning lämplig form. 
 
Ett betyg sätts för varje gångart (skritt, trav och galopp) efter en skala 1-10 och ett betyg för allmänt intryck (Tg) där 
framåtbjudning, samarbetsvilja och utvecklingsbarhet bedöms. 
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Testryttare/Ridbarhetsprov 
Testryttaren sitter upp på hingsten och rider i skritt, trav och galopp i båda varven. Testryttaren stämmer av vilken 
utbildningsnivå ponnyn har och ser hur hingsten accepterar olika hjälper och drivningar. 
 
Hingsten ridbarhet (RE), temperament (TR) och utvecklingsmöjlighet (TE) bedöms. 
 
Utrustning 
Ryttarens och hästens utrustning enligt TR II1 med undantag enligt nedan. 
 
Sporrar och spö får bäras av både egen ryttare och testryttare. Spöet får vara 100 cm. Sporrens hals/utskjutande del skall vara 
avrundad/trubbig och ha en total längd av maximalt 15 mm mätt från yttersidan av sporrens skänkel. Hjul- eller stjärnsporrar är 
ej tillåtna. Säkerhetsväst ska bäras av ryttare under 18 år. 
 
Information till hingstägaren 
Det är viktigt att ponnyn är väl förberedd och är i god kondition för uppgiften både fysiskt och psykiskt. Det är ägarens ansvar att 
bedöma om hingsten kan genomföra provet. Ägaren skall omgående påtala eventuella brister och har fullt ansvar för hingsten. 
Ägaren har rätt att avbryta provet/bedömningen. 
 
Ponnyn bör gå i en god form med bra balans och en god bärighet. Ponnyn skall även gå att länga och korta steglängden i alla 
gångarter. Ponnyn skall kunna forma sig på en volt i både trav och galopp. 
 
Mentalt skall hingsten vara van vid att visas för publik och gärna även för tränare. Hingsten skall vara tränad att bli riden av olika 
ryttare och acceptera att ryttare har olika krav. Det är viktigt att testryttaren får möjlighet att testa hingstens temperament för 
att veta vilken typ av lynne som hingsten har. 
 

UPPSUTTEN HOPPNING (frivilligt bruksprov) 
 
Anvisningar 
Ekipaget skall innan hoppningen börjar, trava runt banan. Egen ryttare hoppar fram och rider hela banan en gång. 
Bedömning sker enligt domarens anvisningar. 
 
Testryttare hoppar banan, därefter sker beslut om fortsatt utformning av bedömningen. Ytterligare språng efter anvisning av 
domaren. Om en häst konsekvent hoppar i en viss galopp bör domare ge anvisningar om att hästen skall hoppa även i den andra 
galoppen. 
 
Bedömning 
Domaren betygsätter hästens teknik och förmåga samt temperament och allmänt intryck. 
 
Hinder 
Hinderhöjderna är beroende på kategori. Nedan angivna höjder är för kategori D. Måtten är 10 cm lägre för varje kategori av 
ponny 
 
Framhoppning 
Framhoppning sker på banan enligt domarens anvisningar. 
2 språng på diagonalhindret (hinder 2), höjd 60 cm, 1 gång på kombinationen 1A+B, med två galoppsprång. Hjälphinder A höjd 
50 cm hinder B 60 cm utan bakbom. 
 
Banan 
Bedömningen startar med följande höjder (kat D) 
Hinder 1 A 60 cm, hinder 1 B 60 cm + 70 cm i bakkant, längd 70 cm 
Hinder 2. Diagonalt koppelräck 60 cm 
Hinder 3. Oxer 60 cm + 70 cm i bakkant, längd 70 cm 
Hinder 4. koppelräck70 cm 
Hindren höjs 10 cm och breddas 10 cm/höjning upp till 80 cm högt och 80 cm brett. Efter överenskommelse med hingstansvarig 
kan hinder 2-4 höjas ytterligare 10 cm. 
 
Hinderavstånd 
Hinder 1a - 1b kat B: 8,10 m kat C: 9,00 m kat D: 9,80 m 
Hinder 3 – 4 (5 språng) kat B: 16,5 - 17 m kat C: 18 - 19 m kat D: 19,5 – 20,5 m 

                                                           
1 Tävlingsreglemente II Dressyr, Svenska Ridsportförbundet 
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Utrustning 
Hästen skall vara sadlad och betslad med träns enligt TR II, med undantag enligt nedan. 
 
Endast frambensskydd (senskydd/damasker/strykkappor) är tillåtet. Viktdamasker eller skydd som har som funktion att påverka 
hästens teknik får ej användas. Häst får ej vara lindad. Magplatta, halsrem och förbygel får användas. Hjälptyglar är ej tillåtet. 
 
Ryttarens utrustning: Sporrar och spö får bäras av både egen ryttare och testryttare. Spöet får vara max 75 cm. Sporrens 
hals/utskjutande del skall vara avrundad/trubbig och ha en total längd av maximalt 15 mm mätt från yttersidan av sporrens 
skänkel. Hjul- eller stjärnsporrar är ej tillåtna. Klädsel enligt TR II. Säkerhetsväst ska bäras av ryttare under 18 år. 
 
Banskiss till uppsutten hoppning 

 


