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5 ÖVRIGA TÄVLINGSFORMER 
 

5.1 Ridtravarutställning 
 

5.1.1 Idé  
 Utställning/uppvisning inom Svenska Ridtravarförbundet har som mål att främja 

god träning och skötsel av ridtravare. När en häst ska visas upp för bedömning 
ska den vara i sådant skick att den gör sig själv och sin ras rättvisa.  
 

5.1.2 Banan 
 Beskaffenheten hos tävlings- och framridningsbanan, längd, bredd och underlag 

ska finnas angiven i propositionen inför tävling inom Svenska Ridtravarförbundet.  
 

5.1.3 Visning 

 Vid bedömningen ska hästen vara iförd träns (med bett) med tillhörande tyglar 
eller ledtygel. Hästvisaren ska vara alert och rätta till eventuellt olämpligt 
uppträdande hos hästen.  
 

 Häst ställs upp enligt domarens anvisningar.  
 

 Häst ska belasta alla fyra benen jämnt och stå stilla med hals och huvud väl 
burna.  
 

 Hästvisaren ska stå med en tygel i vardera handen (när två tyglar finns) framför 
och vänd mot hästen.  
 

 På domarens begäran ska hästen sättas i rörelse.  
 

 Hästen ska sedan föras i skritt på en rak linje från domaren, vid markering vändas 
åt höger och föras på samma linje tillbaka mot domaren. Visarens ska gå på 
hästens vänstra sida och ha tyglarna i båda händerna.  
 

 Vid visning i trav skall hästvisaren sakta av till skritt innan vändning, vända hästen 
och återgå till trav. Vid trav ska hästen ges längre tygel så att huvudet kan hållas 
fritt. Hela tygeln hålls i handen närmast hästen. 
 

 Domaren kan välja att utföra visningen på ett annat sätt, men skall då tydligt 
informera samtliga deltagare om detta. 
 

 Bedömningsprotokoll finns att hämta på www.ridtravare.com 
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5.1.4 Genomförande 
 Vid varje klass början skall alla ekipage gemensamt visas upp för domaren i 

ringen, detta sker i katalognummerordning, på domarens begäran går övriga ut 
och första ekipaget blir bedömt. 
 

 Därefter bedöms övriga i klassen en å en. När klassen är färdig tas alla in igen och 
domaren rangordnar efter poäng/den som ser bäst ut för dagen och den som 
hamnar först vinner klassen och går vidare till final - under förutsättning att den 
uppnått guldklass. Vinnande häst får rosett och domaren läser upp sin bedömning 
muntligt. 
 

 Därefter får de övriga i tur och ordning sin bedömning uppläst samt rosett och 
protokoll. (vill man kan man ju här ge hästen med högst poäng i klassen en 
utmärkelse, eller i slutfinalen hästen med högst poäng för dagen m.m). När alla 
klasser är klara så går de vinnande (om de är guldklass) ekipagen upp i ringen 
igen och domaren rangordnar dessa och utser en best in show, samt då bäst i 
motsatt kön å diverse andra utmärkelser om man väljer att ha de.  
 

 Alla utställningar skall arrangeras på detta sätt, för att undvika missförstånd. 
Se till att domaren som skall döma är väl inläst på Svenska 
Ridtravarförbundets TR innan bedömning. 
 

5.1.5 Bedömningsgrupper 
 Hästarna bedöms enligt följande kriterier där tonvikten till 100% ligger på rastyp. 

Därutöver bedöms även omvårdnadsstatus och ridtravartyp.  
Varje bedömningsgrupp kan ge max 10 poäng, totalt 50 poäng.  
Hästarna ska bedömas utefter vad som kan förväntas av en ridtravare i respektive 
åldersgrupp.  

 Bedömningsgrupper:  
  Rastyp  
  Huvud, hals, bål och kors 
  Benställning  
  Rörelser i skritt  
  Rörelser i trav  

 
  Omvårdnadsintryck & ridtravartyp. 
 Denna grupp bedöms utöver ordinarie exteriörbedömning och räknas inte in i den 

sammantagna poängsättningen. Denna bedömningsgrupp kan dock användas för 
att skilja hästar med lika poäng. 
 

 Hästen ska vara vaken och lyhörd för uppvisaren och uppträda på ett städat sätt 
under visningen. Oregerliga hästar som ej går att bedöma kan avvisas av 
domaren. 
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5.1.6 Rastyp varmblod  
 Som rastypisk mankhöjd ses 150-170 cm.  

 
 Huvudet är ofta något långt, det ska ha spetsiga öron och vaken blick.  

 
 Halsen ska vara lång och väl ansatt, med normal till hög manke. Underhals bör 

inte förekomma.  
 

 Djupa bogar, muskulös och tydlig överlinje. Långt, välformat kors.  
 

 Benen ska vara långa och ska vara korrekt vinklade och inskenade. Kotorna ska 
inte vara för korta eller för långa.  
 

 Rörelserna ska vara avspända och taktmässiga.  
 

 Hästen ska vid bedömning som ridtravare ha sitt allmänna rastypiska utseende 
kvar men kompletterat med muskelmassa och hållning som mer ska påminna om 
ridhästens.  
 

5.1.6.1 Huvud, hals, bål och kors- varmblod 

 Huvudet ska vara uttrycksfullt med vakna ögon, halsen ska vara lång och väl 
ansatt, med normal till hög manke. Bogen ska vara djup och bringan ej för bred.  
 

5.1.7 Rastyp kallblod  
 Som rastypisk mankhöjd ses höjder över 148 cm.  

 
 Huvudet är kort och brett, det ska ha spetsiga öron och vaken blick.  

 
 Halsen ska vara kraftig och väl ansatt med väl markerad manke. Underhals bör 

inte förekomma.  
 

 Bred och djup bog samt rak, jämn och muskelfylld rygglinje. Långt, brett kors som 
är något delat.  
 

 Benen ska ha långa, breda hasor och ska vara korrekt vinklade och inskenade.  
 

 Rörelserna ska vara avspända och taktmässiga. 
 

 Hästen ska vid bedömning som ridtravare ha sitt allmänna rastypiska utseende 
kvar men kompletterat med muskelmassa och hållning som mer ska påminna om 
ridhästens.  
 

5.1.7.1 Huvud, hals, bål och kors- kallblod  
 Huvudet ska vara uttrycksfullt med vakna ögon, halsen ska vara lång, kraftig och 

väl ansatt, med normal till hög manke. Bogen ska vara djup men bringan ej för 
bred.  
 

5.1.8 Benställning  
 Benen ska ha långa, breda hasor och vara korrekt vinklade och inskenade. 

Senorna ska vara tydligt avtecknade, hästen ska ej vara sabelbent eller knipt 
under knäna.  
 

5.1.9 Rörelser i skritt  
 Skritten ska vara fri, avspänd och vägvinnande. Hästens rörelser ska ej vara för 

markbundna, de ska ha bra energi och ett gott övertramp.  
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5.1.10 Rörelser i trav  
 Hästen ska röra sig lätt och villigt i traven, den ska gå på ett rakt spår utan att 

rusa. Rörelserna ska vara spänstiga och inte för markbundna.  
 

5.1.11 Omvårdnadsintryck & Ridtravartyp  
 Vid bedömning ska hänsyn tas till rådande väderförhållanden. 

 
 Man och svans ska vara väl ryckt eller ansad på ett vis som inte kan anses orsaka 

hästen obehag. Man och svans får vara flätade, men får lika gärna visas utsläppta. 
Manen och svansen bör inte vara allt för tunna, svansen får inte släpa i marken 
eller ta slut ovanför hasen. Manen får vara stubbad helt eller delvis på ett estetiskt 
sätt. Luggen får vara flätad eller utsläppt, den bör inte vara kortklippt och får inte 
vara stubbad. Hästens hud ska vara elastisk/spänstig, pälsen ska vara blank och 
välryktad. Vinterpäls får inte förekomma på sommarhalvåret (juni-september).  
 

 Hästen bör ej vara helklippt vid utställningstillfället (detta drar ner helhetsintrycket 
då pälskvalitén ej kan bedömas). 
 

 Hästens hovar ska vara väl verkade och/eller skodda, med eventuella beslag i rätt 
storlek. Hovarnas form ska vara regelbunden och de ska vara likformiga. Främre 
benparet skiljer sig från bakre benparet. Hornet ska vara friskt och fritt från djupare 
sprickor och flisor. Ballförskjutning får inte förekomma. Hästen ska inte vara 
trångskodd eller ha allt för lång tå. Hästen behöver inte vara nyskodd, men hovar 
ska vara regelbundet skodda och/eller verkade. Hovar bör vara fria från lera. 
Hovolja/hovfärg får användas.  
 

 Hästen ska vara väl musklad för ridning, med muskelmassa jämt fördelad på 
höger och vänster sida av kroppen (sett bakifrån och framifrån). Hästen ska ha en 
väl synlig och för ridning tillräckligt musklad överlinje. Underhals bör inte finnas, 
underutvecklade muskler i rygg, hals och kring bakknän är negativt hos en 
ridtränad häst. Hästen ska vara i normalt hull och ska inte kunna betraktas som 
över- eller underviktig.  
 

 Denna grupp bedöms utöver ordinarie exteriörbedömning och räknas inte in i den 
sammantagna poängsättningen. Denna bedömningsgrupp kan dock användas för 
att skilja hästar med lika poäng. 
 

5.1.12 Klasser 

 I utställningssammanhang inom Ridtravarförbundet kan följande klasser anordnas:  

 Ridtravare, varmblod/Kallblod 4-8 år  

 Ridtravare, varmblod/Kallblod 9-13 år  

 Ridtravare, varmblod/Kallblod 14-19 år 

 Ridtravare, varmblod/Kallblod 20+ veteran  
 

 Det står arrangören fritt att välja vilka klasser som ska ingå vid ett 
utställningstillfälle. Vid ett fåtal deltagande hästar kan ålderskategorier slås 
ihop. Varmblod och kallblod ställs ut i samma klasser, dock bedöms de efter 
olika kriterier. 
 

 Klasser kan även delas in i grupper efter kön. 
 

 För att en egen klass ska anordnas krävs minst två deltagande. Klasser kan slås 
samman vid lågt deltagarantal. 
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5.1.13 Övrigt  
 Skyddshår runt ögon, nos och öron ska finnas kvar och får inte vara 

klippta/renrakade. Utstickande "örontussar" får vara ansade. Löshår i man och 
svans får inte finnas. 
 

 Vita tecken får inte vara kritade. Flätning av man och svans får förekomma, liksom 
mönsterrykt på bakdelen. Äldre skador och/eller ärrbildningar som saknar klinisk 
betydelse ska inte påverka bedömningen.  
 

5.1.14 Betygsättning  
 Betyg sätts enligt följande:  
 10 = Utmärkt  
 9 = Mycket bra  
 8 = Bra  
 7 = Mycket väl godkänt  
 6 = Väl godkänt  
 5 = Godkänt 
 4 = Nöjaktigt 
 3 = Otillfredsställande 
 2 = Dåligt 
 1 = Mycket dåligt 
 0 = Ej utfört 

 
5.1.15 Kvalitetsklass  
 Upp till 33 poäng - Kvalitetsklass III  
 34-36 poäng - Kvalitetsklass II  
 37-39 poäng - Kvalitetsklass I  
 40 poäng och mer - Guldklass  

 
5.1.16 Fördelning av utmärkelser  
 Kvalitetsklass III Gul rosett  
 Kvalitetsklass II Blå rosett  
 Kvalitetsklass I Blå/Gul rosett 
 Guldklass Stor Blå/Gul rosett och diplom  

 
 I varje tävling ska också utses:  
  Best In Show  
  Bäst i Motsatt Kön (till häst med högsta poäng i motsatt kön)  
  Bäst i Klassen (då flera klasser arrangeras)  
  Bäst i Gruppen (då klasser delats ned i grupper)  

 
 Häst som erövrat 5 "Bäst-titlar" tilldelas championattecken. En "bäst-titel" per 

utställning räknas till championatet. Övriga titlar räknas ej in. 
 

 Andra titlar får utses och ska finnas utlysta i propositionen. Exempel på titlar som 
kan utses är: 

  Pris till bästa uppvisare  
  Pris till bästa kallblod/varmblod 
  Pris till bästa uppfödare 
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5.2 LÖSHOPPNING FÖR RIDTRAVARE 
 

5.2.1 Banan 
 Banan skall vara 20 x 40 m. Avspärrning skall ske med plastband. Rep får ej 

användas. Plastband som skär av hörnen skall finnas. Fållan ska löpa öppet runt 
hela banan. Även ”fast” löshoppningsanordning får användas. 
 
Måttstock skall finnas. Krattor skall finnas för att kunna rätta till underlaget mellan 
ekipagen.  
 

5.2.2 Domare 
 Domaren skall vistas i mitten av banan. Han/hon skall ha tillgång till sekreterare 

som skriver ner bedömningsresultat och kommentarer. Domaren ansvarar för att 
rätt häst bedöms.  
 

 Bedömningsprotokoll finns att hämta på www.ridtravare.com 
 

5.2.3 Hinder 
 Hindren består endast av bommar och skall vara av god standard, likvärdiga 

tävlingshinder.  
 
Hindren byggs av nio runda bommar samt åtta hinderstöd varav fyra hinderstöd 
skall stå precis intill väggen utan möjlighet för häst eller människa att kunna 
tränga sig förbi. Bommarna skall vara 3,5 m långa.  
 
Bommar i vitt/gult och en annan mörkare färg. Vidare behövs fyra hinderstöd, 
fyra ”vägg”-stöd och skållor varav minst 2 skall vara säkerhetsskållor. 2-3 st. 
markbommar som av säkerhetsskäl helst skall vara kluvna bommar som är 
målade, företrädesvis vita.  
 
Ihåliga plastbommar får ej förekomma som hinderbommar. Tomma plastskållor 
får sitta kvar på stöden.  
 

 Markbommen i hörnet skall bestå av en vit/målad, helst kluven bom, gärna 2 st. 
eftersom den diagonala linjen är längre. Ytterligare en, helst kluven, bom skall 
finnas tillgänglig för att på domarens begäran kunna läggas in mellan hindren 
 

 Hjälphinder 1 skall bestå av en bom 60 cm över marken med markbom 30 cm 
framför hindret. Hjälphindret placeras 3,0 m efter den sneda markbommen, mätt 
mitt på bommen.  
 

 Hjälphinder 2 skall bestå av en bom 60 cm över marken med markbom 30 cm 
framför hindret. Hjälphindret placeras 7,0 m efter hjälphinder 1 och 17,5 m från 
kortsidan.  
 

 Huvudhindret börjar som ett räcke med två bommar 80 cm över marken med 
markbom 10 cm fram-för hindret, när bedömningen börjar ska huvudhindret vara 
en oxer. 
Huvudhindret placeras 7,30 m efter hjälp-hinder 2. Den bakre bommen ska vara 
10 cm högre än den främre och vila på säkerhetsskållor.  
 

 Höjderna 100 cm, 110 cm och 120 cm markeras på stöden och längden 100 cm 
och 110 cm på väggen.  
 
Beroende på banans (underlagets) beskaffenhet och hästens storlek kan 
avståndet mellan hjälphinder och huvudhinder justeras mellan 6,6 - 7,5 meter, 
dessa justeringar bör noteras av domaren. 
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5.2.4 Visning 

 Ägare/visare/medhjälpare skall sköta visningen efter domarens anvisningar. 
Hästen bedöms som den visas. Domaren betygsätter hästens teknik och 
förmåga samt temperament och allmänt intryck. Domare/domarsekreterare skall 
anteckna antal språng på protokollet. (Max 6st bedömningssprång/häst, domare 
har ALLTID rätt att bryta tidigare) 
 

5.2.4.1 Framhoppning 

 Hästen skall först ledas runt banan med bommar liggandes på marken där 

hindren sen kommer stå. 

Hästen börjar sedan med att visas i lösgalopp på spåret runt banan, i båda 

varven (Galoppvilja kan här visas.). Alla tre hindren läggs därefter upp på ovan 

nämnda höjder (40, 40 och 50 cm) och hästen hoppar fram ett varv.  

Därefter läggs ytterligare en bom på 60 cm upp på hjälphinder två och 

bakbommen på huvudhindret läggs upp på 70 cm höjd och 70 cm långt. 

Markbommarna ska vara oförändrade. Hästen hoppar fram ytterligare ett varv. 

Nu börjar bedömningen!  
 

5.2.4.2 Hoppning  

 Efter framhoppningen börjar visningen med att huvudhindret höjs till 80cm. 
Domaren avgör sedan vidare höjning/längning och på vilken höjd man ska 
stanna. Max höjd är 120cm.  
 

 Hästen bedöms i det skick den visas. Varje häst bör ha två personer med sig för 
visningen för att kunna korrigera varv, fart osv. De två personer som finns med 
hästen skall bära hjälm och bör medha långpisk/spö för att kunna tillrättavisa 
hästen. Visningen sker i vänster varv.  
 

5.2.5 Utrustning 
 Benskydd och/eller boots utan vikter i ej avvikande färg från hästen är tillåtet 

under förutsättning att de sitter rätt placerade och är i gott skick. Benlindor är ej 
tillåtet.  
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5.2.6 Poängsättning 
 Poäng delas ut i en skala 1-10. Maxpoäng 50. 0 poäng ges då momentet ej 

utförts.  
 10 = Utmärkt  
 9 = Mycket bra  
 8 = Bra  
 7 = Mycket väl godkänt  
 6 = Väl godkänt  
 5 = Godkänt 
 4 = Nöjaktigt 
 3 = Otillfredsställande 
 2 = Dåligt 
 1 = Mycket dåligt 

 
 Vid bedömning av protokollspunkterna Taxering och rättar sig samt Benteknik 

fram, bak och ryggverkan måste följande höjder ha klarats felfritt:  
  För att uppnå 8 poäng: 100cm 
  För att uppnå 9 poäng: 110cm 
  För att uppnå 10 poäng: 120cm 

 
!OBS! De tre ovanstående protokollspunkterna ska fortfarande bedömas enligt 

skala 1-10 oavsett höjd. Att hästen klarar en viss höjd betyder inte 
automatiskt att denne får den högre poängen! 
 

5.2.7 Protokollspunkter 
 Galoppvilja  
 Hoppvilja 
 Samarbetsvilja 
 Taxering och rättar sig 
 Benteknik fram, bak och ryggverkan 
 Observera: samtliga protokollspunkter bedöms oberoende av varandra. 

 
5.2.8 Kvalitetsklass  
 upp till 34 poäng - Kvalitetsklass III  
 35-37 poäng - Kvalitetsklass II  
 38-39 poäng - Kvalitetsklass I  
 40 poäng och mer - Guldklass  

 
5.2.9 Fördelning av utmärkelser  
 Kvalitetsklass III Gul rosett  
 Kvalitetsklass II Blå rosett  
 Kvalitetsklass I Blå/Gul rosett 
 Guldklass Stor Blå/Gul rosett och diplom  

 
5.2.9.1 Vinst 
 Extra priser kan delas ut till exempelvis: 
 o Bästa hopphäst 
 o Bäst i klassen 
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5.3 TÄVLING I TÖMKÖRNING 
 

5.3.1 Tömkörning 
 Tömkörning är ett sätt att utbilda hästen utan hög belastning.  

 
 Vid tömkörningsklass ska hästen visas enligt angivet program.  
 Program för tömkörning fastställs av Svenska Ridtravarförbundet. För åtkomst av 

dressyrprogram se www.ridtravare.com 
 

5.3.2 Utrustning 
 Hästen ska köras i tömkörningsgjord eller sele utan baksele. Tömmarna ska löpa 

fritt genom de övre ringarna och ska vara separerade. 
 

 Tillåtna bett är alla bett utan hävstångsverkan samt kapson. 
 

 Klädsel: (lika uppvisning) enligt 1.9.1 i gemensamma TR gäller för kusken.  
 

 Tillåtna spön är körpiskar. Longerpisk är ej tillåten.  
 

 Benskydd och/eller boots utan vikter i ej avvikande färg från hästen är tillåtet 
under förutsättning att de sitter rätt placerade och är i gott skick. Benlindor är ej 
tillåtet inne på tävlingsbanan.  
 

5.3.3 Utförande 
 Kusken ska gå snett bakom hästen på ett sparksäkert avstånd.  

 
5.3.4 Allmänt om bedömningen 
 Allmänna punkter som bedöms under hela uppvisningen är: 
  Allmänt intryck och gångarter - regelbundenheten och friheten i 

rörelserna.  
  Framåtbjudning - framåtbjudning med spänst i stegen, eftergift i nacke 

samt bakbensarbete.  
  Lydnad och lätthet - svar på hjälper, villigt och utan motstånd.  
  Kusken - användning av hjälper och handhavande av tömmar och pisk.  
  Presentation - hållning och klädsel på kusk. Hästens rykt, hull och 

lämplighet för ändamålet. Selens puts, tillpassning och lämplighet för 
ändamålet.  
 

 Övriga punkter som bedöms i respektive moment finns angivna i programmet.  
 

5.3.5 Betygssättning 
 Domaren ska ta hänsyn till varje ekipages individuella förutsättningar vid 

bedömning under uppvisning. Domaren ska använda sig av hela betygsskalan 
vid bedömning av ekipagen.  

 Betyg sätts enligt följande:  
 10 = Utmärkt  
 9 = Mycket bra  
 8 = Bra  
 7 = Ganska bra 
 6 = Godkänt  
 5 = Med tvekan godkänt  
 4 = Ej fullt godkänt 
 3 = Ganska dåligt 
 2 = Dåligt 
 1 = Mycket dåligt 
 0 = Ej utfört 
 


