Detta är en kort presentation av ridsportens grenar som
finns i Västerbotten
Vad är hoppning
En hopptävling är en tävlingsform där ekipaget tävlar under varierande förhållanden över en
hoppbana med olika typer av hinder.
Avsikten är att mäta hästens kapacitet och lydnad i samspel med ryttarens skicklighet och
följsamhet.
Ponnyer tävlar i olika kategorier beroende på ponnyns storlek vilken mäts efter höjden.
Den högsta kategorin D, som är maximalt 148 centimeter i mankhöjd, sedan kommer
kategori C, B och A är hindren lägre höjdmässigt och kortare längdmässigt.
Ett bana består av rättuppstående hinder till exempel plank eller runda bommar,
längdhinder till exempel oxer och trippelbarr, med bommar både i hindrets fram- och
bakkant. Hindrets längd är den riktning som hindret ska hoppas i.
Om ett ekipage gör ett fel som till exempel slår ner en bom, trampar i en vattengrav, får en
olydnad eller överskrider en given tidsgräns får ryttaren felpoäng eller tidsbelastning.
Vinnare i en tävlingsklass är det ekipage som fått lägst antal felpoäng,
snabbaste/kortaste tiden eller övervunnit flest antal hinder, allt beroende på reglerna i just
den tävlingsklassen.
Banbyggaren har en viktig roll att bygga banor som "lagom" svåra och inbjudande för
ekipagen.
Lättaste klassen är för häst 0,90 till svår klass på 1,50-1,60 och ponny från enklaste klassen
Lätt D till Lätt A, sedan blir det medelsvår, svår.

Vad är dressyr
Vid en dressyrtävling visar häst och ryttare dressyrrörelser på en rektangulär bana efter
fastställda dressyrprogram eller i fritt komponerade program med obligatoriska rörelser till
musik, så kallad Kür.
Momenten i dressyrprogrammen bedöms av en eller flera domare.
I bedömningen lägger domarna stor vikt vid hästens utbildningsstatus i relation till
programmens svårighetsgrad, att hästen arbetas på ett för hästen riktigt sätt, vid harmonin
mellan ryttare och häst samt vid korrektheten i rörelsernas utförande.
Dressyrens mål är att utveckla hästen till en atletiskt invid genom utbildning. Resultat av rätt
utbildning ger blir en lugn, mjuk, lösgjord och smidig häst.
Ryttarens inverkan är ska vara mjuk med korrekta men fina, i det närmaste omärkliga
hjälper. Målet är att det ska se ut som hästen utför programmet nästan själv.
Lättaste klassen är Lätt C, sedan Lätt B, Lätt A, sedan går man upp till medelsvår och tillsist
svår klass.
Ponnyerna är åtskilda hästarna och tävlar inte mot varandra.
Det ekipage med högsta procenten vinner.

Vad är Sportkörning
Sportkörningens fullständiga tävlingsform utgörs av momenten dressyr, hinderkörning
(maraton) och konkörning (precision).
Dressyrens avsikt är att bedöma hästarnas harmoni, lätthet, framåtbjudning,
regelbundenhet i rörelserna samt att de är rätt ställda.
Dessutom bedöms kuskens ställning på kuskbocken, noggrannhet, allmänt hanterande av
hästarna samt presentation av ekipaget.

Hinderkörningens avsikt är att testa hästarnas lydnad, kondition och uthållighet
samt kuskens skicklighet och förmåga att hålla föreskrivna tempon och gångarter. I
hinderkörningen körs en eller tre sträckor med fasta minimi- och maximitider. På sista
sträckan körs även hinder vilka innehåller obligatoriska portar som måste passeras i rätt
ordning, med början port från A - till högst port F.
Konkörningens avsikt är att testa hästarnas lydnad, smidighet och uthållighet samt kuskens
förmåga att hålla föreskrivna tempon.
Fyra typer av anspänningar tävlar inom körning: enbet, par, tandem
och fyrspann.
I varje moment erhåller ekipagen straffpoäng. Det ekipag med lägst straffpoäng vinner. I
fullständiga tävlingar räknas resultaten i de olika momenten samman, medan det i tävlingar
med enskilda moment utdelas pris i varje moment.
Här kan man som vuxen tävla ponny.

