PROTOKOLL
FUNKTIONSKONTROLL
Funktionskontrollant

Datum

Nr

Deltagare

Klass

Bedömning

Att bedöma
Hållning, klädsel, huvudbonad, handskar,
förkläde, töm- och piskföring samt handhavande
av hästar

1. Kusk och
medhjälpare

2. Häst/ar

Kondition, uppträdande, inga strykkappor eller
bandage. Hovbeslag, alla skall vara skodda i maraton

3. Huvudlag

Skygglappar i rätt höjd m bakre ögonvrån mitt
skygglappen, nosgrimma; i höjd att den ligger två
fingrar under kindbenet.
Stångbett; ej är för kort eller lång. Kroken på kedjan
är rätt vänd, ej snodd kedja
Tränsbett; ej för kort eller långt, ej nött vid ringarna

Bilaga 2

Anmärkning

Åtgärdat

Poäng

505B/090101

4 Selar
Sleifar skall vara istoppade i söljor eller teipade
Däckeln skall inte trycka på manken (Obs ponny med
mjuk däckel). Bukgjorden (en handsbredd på tvären)
Friskt läder utan sprickor, kontrollera ev skarvar
Bakselen får inte strama när draglinorna är sträckta
skall ligga vågrätt med sin undre kant i höjd med
bakknäet. Tömmarna skall vara hela eller med lekare
i änden där ändarna sitter ihop. Extra hål i tömmen
där den fästes i bettet. Bröstan bör vara minst 5 cm
bred för ponny och små hästar, mellan 8 och 10 cm
för större hästar, men aldrig bredare än 10 cm.
Frihet för bogspetsarna. Det får ej vara bruten vinkel
på töm mellan bett och däckelring.
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Bedömning
5 Vagnar

Par o
fyrspann

Att bedöma
Enbet- o parvagnar Kontrollera att draglinjen är rak.
Ingen del av den vagn (inklusive avbärare) som
används i maraton får vara bredare än den yttre
spårvidden, med undantag för navkapslar och
svänglar.Att hästen/arna drar i draglinorna.
Uppumpbara ringar/hjul tillåtet i Lätt och Nationell
klass.

Anmärkning

Åtgärdat

Poäng

Bilaga 2

Stången skall räcka ung till mitten av halslängden när
hästarna är i drag
Avstånd häst och vagn i dragläge: sprängbom 40 cm,
lindockor 50 cm
Stångkoppel Skall vara minst 45 cm.

Fyrspann
Förvågen skall vara minst 1 m och förlöparnas
svänglar skall vara minst 50 cm
Enbet
Avstånd mellan häst och vagn i dragläge skall vara
minst 50 cm
Enbet, par och
fyrspann

Svänglarna skall vara 60 cm breda.
Förlöpare 50 cm. Reflexer och lyktor enl TRV,
lyktor skall vara ordentligt fastsatta.
BETYGSSKALA 0-10 (Frivilligt att använda betygsskala)

S:a

………

Spårvidd
………………………………… (cm)
Ekipaget skall visa upp åtgärdade brister för kontrollanten innan start i nästa moment får ske:

505B/090101

……………………………………………
Funktionskontrollantens underskrift

Vagnar Lokal
Kategori
Häst
Fyrspann
Par
Enbet/Tandem
Ponny
A- Fyrspann
B-D Fyrspann
A Par
B-D Par
A Enbet/tandem
B-D Enbet/Tandem

Minsta Spårvidd
D + M + P (cm)

120

120
110

Vagnar Nationell
Kategori
Häst
Fyrspann
Par
Enbet/Tandem
Ponny
A Fyrspann
B-D Fyrspann
A Par
B-D Par
A Enbet/Tandem
B-DEnbet/Tandem

Minsta spårvidd
D + M + P (cm)

125

125

Vagnar Elit
Kategori
Häst
Fyrspann
Par
Enbet/Tandem
Ponny
A – Fyrspann
B-D Fyrspann
A Par
B-D Par
A Enbet/Tandem
B-D Enbet/Tandem
P Enbet under 120 cm

Minsta spårvidd
D + P (cm)

Minsta spårvidd
M (cm)

158-160
148-150
138-140
125
138-140

125

(2)2

