Allmänna bestämmelser för uppvisning av ridavdelning
1. Avdelningsridning är en tävlingsform som stärker gemenskapen i en klubb eller
förening. Ryttarna lär sig ta hänsyn och rätta sig efter varandra. Det är också nyttigt
för hästarnas utveckling.
2. Avdelningsridning innebär att ekipagen utför olika rörelser på kommando av en
instruktör enligt fastställt program LC, LB, LA eller Msv B.
3. En avdelning består av fyra, sex eller åtta ekipage. I propositionen anges om det ska
vara fyra, sex- eller åttamannalag.
4. Det viktigaste i en avdelning är helhetsintrycket. Avdelningen måste fungera som en
enhet. Avstånd, luckor och ridvägar måste vara korrekta. Rörelserna måste utföras
med samtidighet.
5. Betsling: Träns (jfr TR II mom. 218). I LA och MsvB är det även tillåtet att rida med
kandar. Alla hästar i en avdelning ska ha samma typ av betsling.
6. En avdelning ska präglas av likformighet även i utrustning och klädsel. Olikheter kan
ge lägre poäng under allmänt intryck.
7. Ryttarna ska bära sporrar och handskar. För övrig utrustning för ryttare och hästar, se
särskilda bestämmelser för detta.
8. Hästarna ska på båda sidor av tränset bära väl synliga nummerlappar, som visar
hästens nummer i avdelningen.
9. I en avdelning för stor häst får en eller flera D-ponnier ingå under förutsättning att
ingående ponnyekipage är proportionerligt (proportionerliga). I en avdelning för
ponny får dock bara ponny ingå. Sammanslagning av en klass för ponny och en klass
för stor häst får ske.
10. Häst får starta maximalt två gånger per klass i olika avdelningar under olika ryttare.
Ryttare får rida olika hästar i olika avdelningar i samma klass.
11. Kommando enligt Ridhandboken ska användas. Kommandot ska ges så att täten utför
rörelsen vid angiven bokstav. De inom parentes angivna bokstäverna i programmen
gäller andra täten i avdelningen.
12. Hälsning innebär att instruktören ställer upp på höger flygel och alla hälsar.
13. Domarna dömer, från kortsidan, var för sig de olika rörelserna med betyg 0 -10 i de
olika bedömningsgrupperna. Vid betygsättning vid allmänt intryck får överläggning
mellan domarna inte förekomma. De bör kort motivera sina betyg.
14. Den avdelning som nått den högsta slutpoängen är segrare, den därnäst 2:a osv. Om
två eller flera avdelningar har samma poäng förklaras de lika placerade.
15. Dispens från dessa bestämmelser kan lämnas av kommittén för avdelningsridning.
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Kommentarer och anvisningar till
”Avdelningens puts och korrekta utrustning”
GENERELLT:
Ryttarnas och hästarnas utrustning ska vara hel och ren och lagom stor.
Knappar knäppta.
Hästar får vara oklippta eller klippta på olika sätt.
Total bedömning 30 poäng (2 p för varje delmoment)
Avvikelser i något moment ger avdrag 1-2 poäng.

MUNDERING:
1. Vojlock
2. Stigbyglar
3. Sadelgjord
4. Tyglar
5. Nosgrimma
6. Pannband
7. Träns

HÄST:
8. Man
9. Svans

samma modell och färg och emblem
samma modell och färg
samma färg (ljus eller mörk)
samma modell och färg
samma modell och färg
samma modell och färg
metalldetaljer i samma färg

lika. Lös eller flätad/klippt – ej nödvändigt på samma sida.
Pannlugg lika på alla
lika. Klippt/flätad eller lös

RYTTARE:
10. Hjälm
samma material och färg
11. Jacka (i LC klubbtröja) samma färg och emblem. Knappar blanka eller mörka på samma
ställe. Fickor ingen betydelse.
12. Handskar
samma färg.
13. Sporrar och remmar samma material och färg
14. Stövlar
samma färg. Olika material och ev. knäppning ingen betydelse.

INSTRUKTÖR:
15. Klädsel

Ridklädsel eller ljusa eller mörka långbyxor och kavaj.

Rev 2005-10-30

