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LATHUND SVENSKA
Tävlingsgrenar (Sport) på ovalbana
Utdrag från FEIF Rules and Regulations Sport
april 2021 Sid 141, översatt av Gunilla Sterner

T1 – Tölt
Denna tävlingsgren utförs på ovalbanan.
Tillåtna ekipage: De som deltar i denna gren får inte delta i andra töltgrenar vid samma
evenemang.
I uttagningen rider varje ryttare ensam på banan. Ryttaren har tre varv till sitt förfogande
för att visa följande gångarter i följande ordning.
1. börja i mitten av kortsidan och rid ett varv i långsam (kort) tölt . Återgå till skritt i mitten
av kortsidan och byt varv.
2. Börja i långsam tölt från mitten av kortsidan och rid ett varv med tydlig steglängdsökning
på långsidorna
3 . från mitten av kortsidan rid ett varv i ökat tempo (snabb) tölt.

T2 – Tölt
Denna tävlingsgren utförs på ovalbanan.
Tillåtna ekipage: De som deltar i denna gren får inte tävla i andra töltgrenar vid samma
evenemang.
I uttagningen rider varje ryttare ensam på banan. Ryttaren har tre varv till sitt förfogande för
att visa följande gångarter i följande ordning:
1. valfritt tempo tölt
2. långsamt, stadigt och lugnt tempo tölt, gå ner till skritt och byt varv.
3. långsamt till medelhögt tempo tölt,(arbets-till mellantempo tölt) håll båda tyglarna i ena
handen och visa tydligt att det inte finns tygelkontakt med hästens mun. (enhandsfattning
med lösa tyglar).
Varje moment får endast visas en gång per varv. Poängen för moment 3 fördubblas.
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T3 – Tölt
Uttagningen rids i grupper upp till tre ryttare på ovalbanan. Hästarna visar de tre momenten
på speakers kommando. De börjar på det valda varvet (höger eller vänster) enligt startlistan.
1. kort tölt, återgå till skritt och byt varv
2. kort tölt; med tydlig steglängdsökning på långsidorna, på kortsidorna långsamt tempo
3. Ökat tempo tölt

T4 – Tölt
Vid uttagningen rider man i grupper upp till tre ryttare på ovalbanan. Hästarna visar de tre
momenten på speakers kommando. De börjar på valt varv enligt startlistan.
1. Valfritt tempo tölt
2. långsam, stadigt och lugnt tempo tölt, återgå till skritt och byt varv
3. långsamt till mellantempo tölt (arbets-till mellantempo tölt), där man håller båda tyglarna
i ena handen och tydligt visar ingen tygelkontakt med hästens mun ( enhandsfattning med
lösa tyglar). Poängen för moment 3 fördubblas.

T5-T8 Enklare varianter av töltgrenarna:
T5 – Tölt
Rids företrädesvis på ovalbana. Tillåtna ekipage: De som deltar i denna gren får inte delta i
andra töltgrenar vid samma tävling.
Uttagning: rids i grupper om upp till fem ryttare företrädesvis på ovalbanan. Hästarna visar
sektionerna på speakers kommando. De börjar på valt varv enligt startlistan.
1. långsam tölt, återgå till skritt och byt varv
2. snabb tölt på långsidorna, långsam tölt på kortsidorna
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T6 – Tölt
Denna gren rids företrädesvis på ovalbana. De som deltar i denna gren får inte delta i andra
töltgrenar vid samma evenemang. Uttagningen rids i grupper om upp till fem ryttare
företrädesvis på ovalbanan. Ryttarna visar momenten på speakers kommando . De börjar på
det valda varvet enligt startlistan.
1. Valfritt tempo tölt, återgå till skritt och byt varv.
2. långsamt till mellantempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, ingen
tygelkontakt med hästens mun

T7 – Tölt
Denna gren rids företrädesvis på ovalbana. De som rider i denna gren får inte delta i andra
töltgrenar vid samma evenemang.
Uttagningen rids i grupper om upp till fem ryttare företrädesvis på ovalbana. Ekipagen visar
momenten på speakers kommando . De börjar på valt varv enligt startlistan.
1. långsam tölt, återgå till skritt samt byt varv
2. valfritt tempo tölt

T8 – Tölt
Denna gren rids företrädesvis på ovalbana. De som rider i denna gren kan inte rida andra
töltgrenar vid samma evenemang.
Uttagningen rids i grupper om upp till fem ryttare företrädesvis på ovalbana. Ryttarna visar
momenten på speakers kommando.
De börjar på valt varv enligt startlistan.
1. Valfritt tempo tölt, gå ned till skritt och byt varv
2. Valfritt tempo tölt
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V1 – Fyrgång
Grenen rids på ovalbana.
Den som deltar i denna gren kan inte delta i andra fyr-och femgångsgrenar vid samma
evenemang. Vid uttagningen rider man ensam på banan. Man väljer höger eller vänstervarv.
Ryttaren har fyra och ett halvt varv till sitt förfogande för att visa följande gångarter i valfri
ordning :
1. Kort tempo (långsam) tölt
2. långsam till medeltempo trav
3. medeltempo skritt
4. Kort till medeltempo galopp
5. Ökat tempo (snabb) tölt
Varje gångart får endast visas en gång, skritt ett halvt varv och de andra gångarterna ett
varv.

V2 - Fyrgång
Grenen rids på ovalbana.
Den som deltar i denna gren kan inte delta i andra fyrgångs-eller femgångsgrenar vid samma
evenemang.
Uttagningen rids i grupper om upp till tre ryttare på ovalbana. Hästarna visar de fyra
gångarterna på speakers kommando. De rider valt varv enligt startlistan.
1. Kort (långsam) tölt
2. långsam till medeltempo trav
3. medeltempo skritt
4. långsam till medeltempo galopp
5. Ökat tempo (snabb) tölt
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V3 – Fyrgång
Grenen rids företrädesvis på ovalbana.
Den som rider denna gren kan inte delta i andra fyrgångs-eller femgångsgrenar vid samma
evenemang.
Uttagningen rids i grupper på upp till fem ryttare företrädesvis på ovalbana. Ryttarna visar
gångarterna på speakers kommando. De rider valt varv enligt startlistan.
1. Långsamt tempo tölt
2. långsamt till medeltempo trav
3. Medeltempo skritt
4. långsam till medeltempo galopp
5. medeltempo till snabb tölt

V4 – Fyrgång
Grenen rids företrädesvis på ovalbana.
Den som rider denna gren kan inte delta i andra fyrgångs-eller femgångsgrenar vid samma
evenemang.
Uttagningen rids i grupper på upp till fem ryttare företrädesvis på ovalbana. Ryttarna visar
gångarterna på speakers kommando. De rider valt varv enligt startlistan.
1. Medeltempo skritt
2. Valfritt tempo tölt
3. övergång från skritt till tölt och från tölt till skritt, på speakers kommando
4. långsam till medeltempo trav
5. långsam till medeltempo galopp, galoppfattningen och nedtagningen till skritt visas
separat av varje ryttare på speakers kommando
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V5 – Fyrgång
Denna gren utförs företrädesvis på ovalbana.
De som deltar i denna gren kan inte delta i andra fyrgångs-och femgångsgrenar vid samma
evenemang.
Uttagningen rids i grupper upp till fem ryttare helst på ovalbana. Ryttarna visar de fyra
gångarterna enligt speakers kommando. De rider valt varv enligt startlistan.
1. Valfritt tempo tölt
2. långsam till medeltempo trav
3. medeltempo skritt
4. långsam till medeltempo galopp

V6 – Fyrgång
Denna gren utförs företrädesvis på ovalbana.
De som deltar i denna gren kan inte delta i andra fyrgångs-och femgångsgrenar vid samma
evenemang.
Uttagningen rids i grupper upp till fem ryttare helst på ovalbana. Ryttarna visar de fyra
gångarterna på speakers kommando. De rider valt varv enligt startlistan.
1. Valfritt tempo tölt
2. långsam till medeltempo trav
3. medeltempo skritt
4. långsam till medeltempo galopp, galoppfattningen och nedtagningen från galopp till skritt
visas separat av varje ryttare på speakers kommando
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F1 – Femgång
Denna gren rids på en oval bana med en minsta längd på 250 m.
De som rider denna gren är uteslutna från andra fyrgångs-och femgångsgrenar vid samma
evenemang.
Vid uttagningen rider man ensam på banan. Ryttaren väljer varv (höger eller vänster).
Ryttaren har fyra och ett halvt varv till sitt förfogande för att visa följande gångarter i valfri
ordning :
1. långsam till mellantempo tölt
2. långsam till mellantempo trav
3. medeltempo skritt
4. långsam till medeltempo galopp
5. pass
Varje gångart får endast visas en gång, skritt ett halvt varv och de andra gångarterna ett helt
varv. Passen visas endast på långsidorna. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

F2 - Femgång.
Denna gren rids på en oval bana med en minsta längd på 250 m.
De som rider denna gren är uteslutna från andra fyrgångs-och femgångsgrenar vid samma
evenemang.
Uttagningen rids av upp till tre ryttare på ovalbanan. Ryttarna visar de fem gångarterna på
speakers kommando. De rider valt varv enligt startlistan.
1. långsam till mellantempo tölt
2. långsam till mellantempo trav
3. medeltempo skritt
4. långsam till medeltempo galopp
5. pass
Hästarna kan visa pass 3 gånger på ena långsidan. Ryttarna väljer vilken långsida genom
majoritetsomröstning. I händelse av oavgjort kommer en lottdragning av speakern att
avgöra. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.
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F3 - Femgång
Denna gren rids på en oval bana med en minsta längd på 250m.
De som rider denna gren är uteslutna från andra fyrgångs-och femgångsgrenar vid samma
evenemang.
Uttagningen rids av upp till tre ryttare på ovalbanan. Hästarna visar de fem gångarterna på
speakers kommando. De rider valt varv enligt startlistan.
1. långsam till medeltempo tölt
2. långsam till medeltempo trav
3. medeltempo skritt
4. långsam till medeltempo galopp
5. pass
Passen visas två gånger på ena långsidan. Ryttarna väljer långsidan genom
majoritetsomröstning. I händelse av oavgjort kommer speakern att bestämma. En
kombination måste visa ena halvan av långsidan för att få poäng. Poäng för pass fördubblas
och det totala antalet poäng divideras med 6.

