
 INFORMATION TILL DIG SOM TÄVLAR RIDSKOLEHÄST 

     

Förberedelse  

• Kom i god tid och hjälp till att hålla god ordning i stallet, omkring din häst och på dina saker.  

• Var beredd på att du kan behöva hämta din häst i hagen. Ha alltid sällskap när du hämtar din häst.  

• Gör i ordning hästen innan ridning. Borsta gärna lite extra så den blir ren och fin. Putsa gärna 

utrustningen. Knoppa om du vill. Vill du komma redan dagen innan och göra i ordning en del så går 

det utmärkt.  

• Gällande utrustning för dressyrtävling kan det vara bra att tänka på följande: Betsling, så som tex 

pelhambett, kimblewick etc är inte tillåtet i dressyr. Man får inte ha några hjälptyglar så som tex 

martingal. Inga benskydd. Inget spö. Sporrar går bra. (En del elever kan ges tillåtelse till särskild 

utrustning.) Prata med din ridlärare eller läs i Tävlingsreglementet (Moment 210 &211) om du är 

osäker på vad som gäller.  

• Var noggrann med utrustningen, jämna stigläder, sadelgjord etc.  

Upplägg framridning: 

• Skritt lång tygel 10 min (Uppsutten eller för hand)  

• Uppvärmning skritt, trav och galopp ca 10 min. Börja mjukt och försiktigt och försök att skapa en 

bra kommunikation med din häst. Kontrollera framåtdrivande, förhållande och vändande hjälper. 

Kontrollera även dig själv och din sits. Att du kan variera sits enkelt och med bibehållen balans, att 

stigläderlängden känns rätt. Tänk på att inte sitta ned eller rida på för små vägar innan du och din 

häst blivit varma och uppvärmda. (Går din häst med en annan ryttare innan dig kan du hoppa över 

den här uppvärmningsdelen och gå direkt på att rida programdelar eller att hoppa fram.)  

• Paus skritt på lång tygel 2-3 min (Kontrollera sadelgjord, tänk igenom programmet, hoppbanan, 

checka hur du ligger till tidsmässigt osv) 

• Fortsatt framridning dressyr- Rida programdelar 10-15 min. Det kan vara bra att rida några 

programdelar så du känner att du kommer in i programridningen. Öva tex halt, vänd rätt upp, 

övergångar, serpentinbågar, volter, etc. Detta gör att du blir bra förberedd inför ditt program. Nu kan 

du även sitta ned. Har du kommit lite längre i din ridning har du också fokus på lösgörande övningar 

så att du och din häst får en så bra känsla som möjligt tillsammans innan det är dags för programmet. 

Välj övningar som du vet att din häst brukar bli mjuk och lösgjord av. Viktigt - du lägger självklart 

in skrittpauser när det behövs här också. 



Fortsatt framridning hoppning- hoppa fram ca 10 min. Det är viktigt att hästen är lydig på 

hjälperna och att den reagerar direkt på framåtdrivande, förhållande och vändande hjälper. Det är 

viktigt att du har kontrollerat din sits så du kan växla mellan 2-punkt och 3-punkt sits innan du 

börjar hoppa fram. Det finns 3 hinder att hoppa fram på. Ett litet, ett rättuppstående och en oxer 

(oxer from 50 cm) Det är lämpligt att hoppa ca 2 ggr/ hinder. Börja med det lilla. Max 4 ggr/hinder 

om det är ngt särskilt du behöver ta om. Hoppa inte mer än du behöver. Du lägger självklart in 

skrittpauser när det behövs. Ska din häst gå flera gånger är det extra viktigt att man inte rider fram 

för mycket. 

• Tidsberäkning/ekipage = Dressyrprogram ca 8 min. Banhoppning tar ca 2 min/ekipage. Det 

kan vara bra att veta så du lättare kan planera din dag. Bomklass och 30 cm kan ta lite längre 

tid/ekipage.   

• Genomförande tävlingsmoment Dressyr. När ryttaren före dig är klar får du gå in på 

dressyrbanan. Du rider runt självständigt inne på dressyrbanan tills du får startsignal. Det kan vara 

bra att rida förbi dressyrdomaren ett par ggr och göra lite övergångar, programdelar så du vänjer dig 

vid programridningen och ridbanemåtten. 

Genomförande tävlingsmoment hoppning. Det är två ryttare inne samtidigt i ridhuset. En som 

håller sig beredd och en som rider sin bana. Är du ovan är det av extra vikt att stå på en bra plats där 

du inte är i vägen. Direkt när ryttaren före dig är klar är det viktigt att du utnyttjar tiden och börjar 

rida direkt i trav o galopp. När du får startsignal har du 45 sek på dig att börja.  

• Avslutning -Efter ditt program avslutar du din häst. Beröm och sitt av. Har den gått klart för dagen 

skrittar du den ca 5-10 minuter på lång tygel, uppsuttet eller för hand.  

• Ta hand om den efteråt som efter en vanlig lektion. Släpp ut och fixa stallrutiner.  

 

Lycka till och njut tillsammans med din häst av en                                                                                 

rolig tävlingshelg på Jutagården. 
 


