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AUSTUR GAITS ON NET 2020 
En virtuell träningstävling där två domare dömer alla program enligt R&R (Rules and 
Regulations) i den mån det är möjligt. Du får poäng och domarkommentarer. 
 
Vi kommer att genomföra tre deltävlingar – varje deltävling pågår under 2 veckor. En FB-
grupp kommer att skapas för varje deltävling och det är bara personer som deltar (eller 
målsman om det gäller barn) som kommer att ha tillgång till gruppen. Varje gren kommer att 
läggas in som ett ”evenemang” i den gruppen. När du har filmat din ritt postar du den i 
gruppens evenemang för den grenen. OBS! Filmfiler får inte delas vidare utan tillstånd. 
 
DOMARE: Ulrika Wendéus (nationell) och Barbro Eklund (lokaldomare). Båda är aktiva 
domare med vardera 30 års erfarenhet. 
 
DELTÄVLINGAR:  
1: 30/3 – 12/4 kl. 19.00 
2. 18/4 – 1/5 kl. 19.00 
3. 7/5 – 21/5 kl. 19.00 
 
KRAV FÖR DELTAGANDE: Ryttaren ska vara medlem i Austur.  
ÅLDERSKATEGORIER: Junior (till och med det år man fyller 15 år), Young Rider (från och med 
det år man fyller 16 till och med det år man fyller 21), Senior, 
 
GRENAR:  
1. TÖLTGRENAR: T1, T6, T8  
2. PASSGRENAR:  ”Vägpass” (på väg eller rakbana) 
3. GÅNGARTSGRENAR: V1, V5, F3 + ”TREGÅNG” 
Vid varje deltävling får du delta i max en gren per kategori 1–3.  
 
GRENAVGIFT: Varje gren kostar 125 kr/ekipage.  
Avgiften ska swishas till Austur 123-3819794   
 
DU KAN RIDA PÅ: 
RAK VÄG - rid programmet för grenen fram och tillbaka på väg. Ett moment per sträcka. 
RIDBANA/RIDHUS - rid programmet motsvarande ovalbanevisning, men anpassa lite 
beroende på ridbanan/ridhusets storlek, ca 1–2 varv/gångart och ½ för skritt 
OVALBANA - enligt reglementet 
 
”RESULTATLISTA”: Kommer att presenteras på hemsidan efter varje avslutad omgång! 
 
 
 
 



ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FILMAR: 
Hästen måste synas tydligt från sidan längre sträckor för att få en rättvis bedömning.  
Filma hela visningen i en tagning. 
Helst LIGGANDE bild 
 
HUR DU DELAR DIN FILM: 
Lägg in din film under respektive gren i deltävlingens grupp på FACEBOOK.   
Skriv till namnet på ryttare och häst + vilken ålderskategori (Junior, YR eller Senior). 
En film får bara användas vid ett tillfälle. 
 
SAMMANFATTNING: 
1. Välj vilka grenar du vill rida. 
2. Välj om du ska rida dem på väg/rakbana, ovalbana eller i ridhus/paddock. 
3. Be någon filma. Gärna liggande bild. 
4. Posta filmen i deltävlingens FB-grupp i evenemanget för den gren du rider. Skriv i hästens 
& ryttarens namn (+ ryttarens ålderskategori).  
5. Swisha betalning för det antal grenar du skickar. 
6. Vänta med spänning på resultatet! 
7. Frågor kan ställas i fb-gruppen, under FRÅGOR. 
 
 
 
SÅ HÄR RIDS GRENARNA PÅ EN OVALBANA: 
Programmet startar på kortsidan och ryttaren nickar (=hälsar på domaren). Alla gångarter 
rids i ett varv utom skritt som rids ett halvt varv. Programmet avslutas på kortsidan och 
hästen ska ner i skritt senast på mitten av långsidan. 
Flygande pass rids enligt F3 och visas på ena långsidan. 
Du kan också läsa om grenarna i Rules & Regulations, från s. 156 och framåt: 
https://www.feiffengur.com/documents/FEIF_Rules_Regulations2020%20-%20sport(1).pdf 
 
T1 
Valfri gångartsföljd 
arbetstempo tölt (ta ner hästen till skritt och byt varv) 
arbetstempo tölt med tydliga steglängdsökningar på långsidorna 
ökat tempo tölt. 
 
T6 
Fast gångartsföljd: 
1. Arbets- till mellantempo tölt (ta ner hästen till skritt och byt varv) 
2. Arbetstempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar d v s utan tygelkontakt 
med hästens mun. 
 
 
T8 
Fast gångartsföljd 
1. Valfritt tempo (ta ner hästen till skritt och byt varv) 
2. Valfritt tempo tölt 



VÄGPASS 
Rid din bästa pass, tre försök på rakbana/väg 
 
V1 
Valfri gångartsföljd 
Arbetstempo tölt 
Arbets- till mellantempo trav 
Mellanskritt 
Arbets- till mellantempo galopp 
Ökad tölt 
 
V5 
Fast gångartsföljd 

1. Valfritt tempo tölt 
2. Arbets- till mellantempo trav 
3. Mellanskritt 
4. Arbets- till mellantempo galopp 

 
F3 
Valfri gångartsföljd: 
Arbets- till mellantempo tölt 
arbets- till mellantempo trav 
Mellanskritt 
Arbets- till mellantempo galopp 
Flygande pass (två försök på en och samma långsida, minst en halv långsida pass för att 
ekipaget ska få passpoäng, passpoängen dubbleras.)  
 
TREGÅNG 
Fast gångartsföljd 
1. Arbets- till mellantempo trav ELLER tölt 
2. Mellanskritt 
3. Arbets- till mellantempo galopp 
 
 
 


