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Utbildningsgång för SvRF Banbyggare
D 1 1. Inledande kurs för Aspiranter.
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans
med Distrikten.
Kriterier för sökande.

Skall vara minst 18 år, av distriktet
godkänd banbyggar-aspirant och skall ha
genomfört lägst 1.20m banhoppningar vid
tävling med tillfredsställande resultat.

Kursledare.

Utses av Banbyggnadsgruppen.

Kurstid.

1 dag.

Kursinnehåll.

Grundläggande för banbyggnad, ritning i
skala, regler mm

Certifikat.

Kursintyg utfärdas och aspirant erhåller
loggbok för sina framtida uppdrag.

D 2. Kurs för D - Banbyggare.
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans
med Distrikten.
Kriterier för sökande.

Skall ha genomfört D 1. Samt under minst
ett(1) år verkat tillsammans med lägst
A-Banbyggare, Banbyggnadskontrollant
eller av Banbyggnadsgruppen utsedd Bbanbyggare och deltagit i byggande av
minst 6 tävlingsdagar.

Kursledare.

Utses av Banbyggnadsgruppen.

Kurstid.

2 dagar weekendkurs.
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Kursinnehåll.

Repetition från D 1 samt
information om hinder på relaterade
avstånd, kombinationer, vattenhinder
mm. Mycket praktik i form av att rita
banor

Prov

Teoretiskt och praktisk banritning.

Certifikat.

Kursintyg utfärdas samt registreras i
loggbok.

Examination.

Efter D2 skall aspirant inom ett år under
ledning av Distriktets BK bygga en
lokaltävling/1* för ridhästar med klasser
upp t o m 1,10 m. Eller motsvarande för
ponny
BK examinerar enlig fastställt protokoll
och efter att aspirant fått godkänt skall
denna vid de tre (3) närmaste tävlingarna
i förväg visa banskisserna och samråda
med BK.

Status efter godkännande.

Av SvRF. Godkänd D - Banbyggare.

Tillåten att bygga.

Lokaltävling/1* med klasser upp t o m
1,15 m för ridhäst och Lätt B+5 för
ponny.

Kriterier för att stå
Kvar på listan.

Inom 2 år bygga minst sex (6)
tävlingsdagar vid minst tre (3) tävlingar.
Alternativt assisterat tillsammans med
lägst C - Banbyggare vid minst sex (6)
meetings med klasser upp till 1,30
hoppning eller motsvarande på ponny.
Här kan man blanda och en egen byggd
tävling motsvaras av två assisterande.
Delta vid Banbyggnadsgruppens
repetitionskurser enligt gällande regler.
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C 1. Kurs till blivande C – Banbyggare.
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans
med SvRF:s Centrala Utbildningssektion.
Kriterier för sökande.

Verkat som D-Banbyggare i minst två år
och med goda vitsord byggt minst sex (6)
tävlingsdagar vid minst tre (3) tävlingar.
Alternativt assisterat tillsammans med
lägst C - Banbyggare vid minst sex (6)
meetings med klasser upp till 1,30
hoppning eller motsvarande på ponny.
Här kan man blanda och en egen byggd
tävling motsvaras av två assisterande.
Dock måste sökande byggt minst två
tävlingsdagar själv.
Deltagit vid Banbyggnadsgruppens
repetitionskurser enligt gällande regler.

Kursledare.

Utses av Banbyggnadsgruppen.

Kurstid.

3 dagar weekendkurs med teori, praktiskt
arbete och prov

Prov.

Banritning och praktisk banbyggnad.

Certifikat.

Kursintyg utfärdas samt registreras i
loggbok.

Examination.

Efter C 1 skall aspirant inom ett år under
ledning av Distriktets BK bygga en
Regional/2* tävling för ridhästar med
klasser upp t o m 1,30 m. Eller
motsvarande för ponny.
BK examinerar enlig fastställt protokoll
och efter att aspirant fått godkänt skall
denna vid de tre (3) närmaste tävlingarna
i förväg visa banskisserna och samråda
med BK.

Status efter godkännande.

Av SvRF. Godkänd C - Banbyggare.

Tillåten att bygga.

Regionaltävlingar/2* med klasser upp
t. o. m. 1,30 m för ridhäst och 1,20m
(Msv B) för ponny.
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Kriterier för att stå
kvar på listan.

Inom 2 år bygga minst sex (6)
tävlingsdagar vid minst tre (3) tävlingar
med klasser upp till 1,30 eller
motsvarande för ponny. Alternativt
assisterat tillsammans med lägst B Banbyggare vid minst sex (6) meetings
med klasser upp till 1,40 hoppning eller
motsvarande på ponny. Här kan man
blanda och en egen byggd tävling
motsvaras av två assisterande.
Delta vid Banbyggnadsgruppens
repetitionskurser enligt gällande regler.

B 1. Kurs till blivande B – Banbyggare.
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans
med SvRF:s Centrala Utbildningssektion.
Kriterier för sökande.

Blivit rekommenderad av
Banbyggarnämnden samt verkat som CBanbyggare i minst två år och med goda
vitsord byggt minst åtta (8) tävlingsdagar
vid minst fyra (4) tävlingar med klasser
upp till 1,30 m eller motsvarande för
ponny och assisterat tillsammans med
lägst B - Banbyggare vid minst sex (6)
meetings med klasser upp till 1,40
hoppning eller motsvarande på ponny.
Här kan man blanda och en egen byggd
tävling motsvaras av två assisterande.
Deltagit vid Banbyggnadsgruppens
repetitionskurser enligt gällande regler.

Kursledare.

Utses av Banbyggnadsgruppen.

Kurstid.

3-4 dagar weekendkurs med teori,
praktiskt arbete och prov

Prov.

Banritning och teoretisk prov.
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Certifikat.

Kursintyg utfärdas samt registreras i
loggbok.

Examination.

Efter B 1 skall aspirant inom ett år under
ledning av Banbyggarutbildare bygga en
Nationell/3* tävling för ridhästar med
klasser upp t o m 1,40m. Eller
motsvarande för ponny.
Banbyggarutbildare examinerar enlig
fastställt protokoll och efter att aspirant
fått godkänt skall denna vid de tre (3)
närmaste tävlingarna i förväg visa
banskisserna och samråda med
Banbyggarutbildare.

Status efter godkännande.

Av SvRF. Godkänd B - Banbyggare.

Tillåten att bygga.

Nationella/3* tävlingar med klasser upp
t. o. m. 1,40 m för ridhäst och 1,30m
(Msv A) för ponny.

Kriterier för att stå
kvar på listan.

Inom 2 år bygga minst sex (6)
tävlingsdagar vid minst tre (3) tävlingar
med klasser upp till 1,40 eller
motsvarande för ponny. Alternativt
assisterat tillsammans med lägst A/Level
2 – Banbyggare vid minst sex (6)
meetings med klasser upp till 1,50
hoppning eller motsvarande på ponny.
Här kan man blanda och en egen byggd
tävling motsvaras av två assisterande.
Delta vid Banbyggnadsgruppens
repetitionskurser enligt gällande regler.
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A-Banbyggare.
Utses av Banbyggnadsgruppen.
Kriterier för sökande.

Blivit rekommenderad av
Banbyggarnämnden.

Examination.

Examination skall ske genom bygga en
Nationell/3* tävling för ridhästar med
klasser upp t.o.m. 1,45m.
Banbyggarutbildare examinerar enlig
fastställt protokoll och efter att aspirant
fått godkänt skall denna vid de tre (3)
närmaste tävlingarna i förväg visa
banskisserna och samråda med
Banbyggarutbildare.

Status efter godkännande.

Av SvRF. Godkänd A - Banbyggare.

Tillåten att bygga.

Nationella/3* tävlingar med klasser upp
t.o.m. 1,45 m för ridhäst och 1,35m
(Svår) för ponny.
Till Elit/4-5* tävlingar utses banbyggare i
samråd med Hoppkommittén.

Kriterier för att stå
kvar på listan.

Inom 2 år bygga minst sex (6)
tävlingsdagar vid minst tre (3) tävlingar
med klasser upp till 1,50 eller
Alternativt assisterat tillsammans med
Internationell level 2 eller annan ABanbyggare vid minst sex(6) meetings
med klasser upp till 1,50 hoppning eller
motsvarande på ponny. Här kan man
blanda och en egen byggd tävling
motsvaras av två assisterande.
Delta vid Banbyggnadsgruppens
repetitionskurser enligt gällande regler.

Banbyggnadsgruppen ansvarar för utbildning och
fortbildning för banbyggare. Tävlingssektionen
godkänner funktionären efter utförd examination.

