
VGD 2023 
1. Ekipaget har fått startsignal. På väg till start använder ryttaren spöt med ett slag för att mana 

på hästen. Startar ritten och använder spöt 2 ggr till.  VGD? 
 

Mom 391 Otillåten hantering. Hela tävlingsområdet. 3.1 S3.2.1 Slag är en form av bestraffning. Spö 
får ej användas som bestraffning.  Mom 388 1.4 …på banan …någon form av bestraffning… 
domaren beslutar – Uteslutning – Ritten avbrytas – även avstängning enl mom 389. 1.4 
-- 

2. Ett ekipage startar i kvalet till Sverigeponnyn. Ekipaget ligger på placering, men målsman till 
en annan ryttare informerar ÖD under klassen precis före prisutdelningen om att ryttaren 
ifråga, ridit Children-SM. I reglerna för Sverigeponnyn står att man då inte är startberättigad. 
VGD? 
ÖD stryker resultatet/ekipaget vilket innebär att det blir en mindre placerad. VGD? 

389 Avstängning   1.2. Ryttare som startat i klass där ryttaren och/eller hästen inte är 
startberättigad.  Blir eventuellt en mindre placerad??. Sverigeponnyn?? 
 

3. Hästens R-vaccination skulle varit gjord senast den 24/12. Veterinären är sjuk och kan inte 
komma förrän den 3/1. Hästägaren tycker detta går bra, ponnyn ska inte starta förrän den 14/1. 
VGD på tävlingsplatsen den 14/1? 
Inte startberättigad – ej giltig vacc 
Kom veterinären den 3/1? Vilken typ av vaccination? 
I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan 
två R-vaccinationer inträder startförbud. Överskrids intervallet måste hästen 
grundvaccineras med A+B+C-vaccination 
 
När hästen fått sin första grundvaccination (A) har den fortfarande startförbud. 
Intervallet fram till andra grundvaccinationen är 21–56 dagar. Hästens startförbuds 
hävs på den åttonde dagen efter genomförd B-vaccination, då kan den starta i 
tävling. 
 

4. En felvaccinerad häst kommer till tävlingsplatsen där felet upptäcks. Enligt regeln måste 
hästen omedelbart lämna tävlingsplatsen. Hästen har kommit långväga i lastbil med ett flertal 
andra hästar och kan inte flyttas förrän efter den 10 timmar långa tävlingsdagen. VGD? 

Om det inte går att lösa så hästens väl och ve i först hand. 

 



5. I en 130 avdelning A i bed 2 faser (A:0/A:0) ingår hindren 1-8, 9-13. Banbyggaren har 
beslutat att i avdelning B ska det vara 1-8 + 10 och 11. En ryttare som ridit tre hästar i 
avdelning A hoppar även nr 9, samt 10 och 11, felfritt.  
 

Vilket beslut gör du? 
Om du som domare inte upptäckte felet utan får besked via walkie talkie från banpersonalen, 
hur tänker du då? Fortfarande fel och ska ge resultat 
Om du utesluter ekipaget så händer följande; Hästägaren kommer upp i domartornet och 
kräver att ekipaget ska vara felfritt eftersom hindret inte var avflaggat. VGD? 
 
384.2 .....Hinder som inte ingår i klassen ska spärras på lämpligt sätt, helst med korslagda 
flaggor. Även om de korsade flaggorna inte finns på plats är det förbjudet att hoppa eller 
försöka hoppa ett uppbyggt hinder som inte ingår i klassen. 
 
Angående avflaggning så ingår hindret i klassen(?) och behöver inte vara avflaggat (enl 
Anvisningar) 
 

6. I en LD på framhoppningen vill mamman tvunget leda ekipaget. När ekipaget ska hoppa 
släpper mamman ponnyn så att ekipaget hoppar. Barnet har ingen kontroll på sin ponny. Efter 
hoppet fångar mamman in ponnyn igen och samma procedur upprepas ett par gånger. VGD? 

  
389 2.6 Beslutad avstängning. Ryttare som rider okontrollerat och utgör en fara för sig själv, 
sin häst och/eller omgivningen, så kallad farlig ridning. Se moment 
175.4 och 388.1.5   -- Mamman kan avvisad från framridning 

 
7. Vilken tolerans har vi på framhoppningen när det gäller spöhanteringen. Hur många ggr ska 

man få använda det? 
Mom 391 3 om spöanvändning gäller hela tävlingsområdet. Slag ej tillåtet.  
Jfr 3.1 spöanvändning på banan max 2 ggr. 
 

8. På en trestjärnig inomhus tävling i en 1,40 klass med 60–70 st anmälda så sker en händelse på 
framhoppningen vilket förvånade en del ryttare och övriga på plats. Framhoppningen i aktuell 
klass skedde i höger varv vilket innebar att oxern hoppades från insläppet / utgången till 
framhoppningen. Det aktuella ekipaget som är ärende för händelsen hade svårt att ta sig från 
utgången och ville inte alls hoppa oxern. Ryttaren var måttligt irriterad, men fick inte hästen 



till att hoppa utan ber sina hästskötare att vända på oxern så den hoppas mot utgången i stället. 
Sagt och gjort så vänder de på oxern och hästen hoppar, därefter vänder man oxern till rätta 
och framhoppningen för övriga är i höger varv. Den aktuella hästen upplevdes även allmänt 
stökig och flera ryttare inklusive medhjälpare fick flytta på sig då ryttaren inte alltid hade 
kontroll på hästen. 

Vad gör du som ÖD? Vilka moment? 
 
 
 
389 2.6 Beslutad avstängning. Ryttare som rider okontrollerat och utgör en fara för sig själv, 
sin häst och/eller omgivningen, så kallad farlig ridning 
 
366 2.1 2.1. Ryttare får inte använda andra hinder eller hinderdelar för framhoppning än de som 
ställs till förfogande av tävlingsledningen. Om annat hindermaterial används medför det avstängning 
av ryttaren för klassen  

 
9. På en alltid välbesökt tävlingsplats arrangeras en två och trestjärnig tävling i tre dagar. Klasser 

från 90 cm och upp till 1,40 anordnas, mycket populära klasser och framför allt för ryttarna 
där utomhussäsongen stundar. Unghästarna skall ut och hoppa och kvalas. ÖD har fullt upp i 
att hålla koll på höjden på framhoppningen i den aktuella 1,20 klassen (bed A). Flertalet 
ryttare på framhoppningen ber hästskötarna att lägga upp hinder till 1,25 och 1,30.  
Vad har ÖD för befogenheter enl. TR och vilka moment? 
366 4.1. H: Hinder på framhoppningsbanan begränsas till klassens aktuella maxhöjd och 
maxlängd. 
 
391  2.2 Barrering kan också betyda att medvetet förmå hästen att slå sig, antingen genom att 
bygga hinder för stort... ?? 
 
Automatisk avstängning (klass, klasser, meeting) om ÖD beslutat att det är barrering  
 

10. En stor fyr och femstjärnig tävling där mycket står på spel så används en vattengrav i klassen, 
höjden för klassen är på 1,45 och ett stort startfält. I väntan på start befinner sig ett ekipage på 
banan och rider runt vattengraven för att ”visa” hästen. Framför vattengraven stannar ryttaren 
och använder då spöet med tre till fyra slag diskret så klart nedanför schabraket men så snyggt 
att det inte uppmärksammas i domartornet då man använde ”rätt” hand. Det som ryttaren inte 
uppmärksammade är att vattengravsdomaren står på rätt sida och ser detta och även är angiven 
i propositionen.  
Hur ska (bör) detta hanteras?  
 
110 3 Om otillåten hantering av häst inträffar på tävlingsområdet under en tävling, uppmanas 
var och en att informera någon av de officiella funktionärerna om detta. 
Då måste väl domare/ÖD reagera på detta. 
 
Är det ”slag”  enl mom 389. 1.4 så domaren beslutar om uteslut-avstängning- 
 

11. Startsignal ges i en ponnyklass, Msv B, kat D. Ponnyn ”brallar” till vid utsläppet och ryttaren 
trillar av. Ryttaren reser sig upp och är på väg att sätta sig upp igen, vad ska du göra som 
domare?  
386 5. Inträffar en avfallning eller omkullridning på banan före start får ekipaget inte starta 
ritten. Veterinär, sjukvårdare, domare eller överdomare kan ge nytt starttillstånd efter kontroll 
 
 

12. En ponnyryttare får startsignal och rider mot start, fokuserad rider ryttaren an mot hindret och 
hoppar hinder nummer 7 som står bredvid hinder nummer 1. Vad blir ditt beslut? 



 
Passerar startlinjen? 7 istället för nr 1 är fel väg. Utestlutning. Mom 384 
 

13. Ett känt danskt ekipage som också tävlar internationellt med sina hästar, tävlar också ofta på 
våra svenska tävlingar. Hennes hästar är fullständigt vaccinerade efter de internationella (och 
danska) reglerna. Hon kommer med fyra femåriga hästar. De är vaccinerade 

2019-08-01   
2019-10-22  82 dagar från förra 
2020-04-10  171 dagar från förra 
2020-10-10   189 dagar från förra 
2021-04-01   173 dagar från förra 
2021-10-01    183 dagar från förra 
2022-04-17   198 dagar från förra 
2022-10-31   197 dagar från förra 
  

 
Till idag 2023-02-05  97 dagar 
Finns det något problem för dessa hästar att starta på svensk tävling? 
 
Samma datum för all fyra hästar? C-vac och sedan R allihop? 
B 21-56 dagar efter A 
C ska vara 90-180 dagar efter B 
R inom 365 dagar från förra. 
 
 
 

14. Under ett meeting erbjuds uppstallning. När börjar/slutar ÖD ansvar? Nattvakt? Vi 5* tävling 
är uppstallning obligatorisk – är det annorlunda regler då? Ansvar? 
 
Moment 127 Om arrangören tillhandahåller uppstallning ska arrangören ha tillgänglig 
kontaktperson även nattetid. 
 
Hittar inte bestämmelser för 5* - finns rek på hemsidan från 2021 – inget om 
uppstallning. 
 

15. Du är på en trestjärnig tävling som besökare och tittar på en klass. Du går förbi och stannar 
till och tittar lite på framhoppningen i en 1,30 klass och lägger märke till att en ryttare inte en 
gång utan två gånger använder spöet med full kraft då hästen stannar vid oxern. Slagen sker 
bakom sadeln vid båda stoppen, tredje gången hoppar hästen. Några andra ryttare reagerar och 
frågar om var överdomaren men denne är då utom synhåll. Förekommer även straffridning på 
framhoppningen efter man blivit utesluten även då är överdomaren utom synhåll. 
Vad gör du? 
 
110 3 Om otillåten hantering av häst inträffar på tävlingsområdet under en tävling, uppmanas 
var och en att informera någon av de officiella funktionärerna om detta. 
 
 
 

En tredagars tävling pågår fredag till söndag. Ett ekipage vägrar ut sig på vattenmattan i en 1,20 
hoppning i sista klassen på lördagen. Ryttaren är aningen arg och gjorde ett försök vilket denne hade 
rätt till men inte heller det lyckades, ekipaget var näst sist i klassen. Klassen avslutades och 
ombyggnad påbörjades inför söndagen. Ryttaren som inte kom över oxern med vattenmattan håller sig 
kvar i närheten och travar av på framhoppningen. Helt plötsligt kommer en annan ryttare med 
vattenmattan i släptåg och är på väg mot framhoppningen.  



 
Vad gör du som domare / överdomare? Tänk på att 30 min har passerat efter klassens slut.  
 
Än så länge har väl inget hänt? Men kolla med ”en annan ryttare” som släpar på vattnet vad som är på 
gång. Ont uppsåt? Säger till. 
 
366 2.1 2.1. Ryttare får inte använda andra hinder eller hinderdelar för framhoppning än de som 
ställs till förfogande av tävlingsledningen. Om annat hindermaterial används medför det avstängning 
av ryttaren för klassen  
 

 
16. I en 1,10 klass så befinner sig en ryttare vid hinder nummer 3 samt 5/13 som är sista hindret i 

Fas II. Vid aktuellt ställe är även utsläppet vilket ryttarens häst medveten om. Ryttaren som 
rider hoppar hinder nr 11 och skall enligt planen vända upp mot hinder 12 och sedan på 
distans mot 13 och mål därefter där nästa ekipage ovan befinner sig. Domaren i klassen 
"skriker" i mikrofonen att ryttaren skall AKTA sig, vederbörande reagerar och ska flytta på sig 
men hästen reagerar genom att ställa sig på bakbenen och har inte samma tanke. Ryttaren som 
rider sin Fas II gör INGEN notering om att vika undan eller kanske hinna undan utan hoppar 
hinder nr 13 i högerkant och går i mål med en placering. Situationen kunde gått illa. Domaren 
kontaktar sedan ryttarinnan på telefon efter klassens slut då ryttaren redan lämnat platsen, 
strukit sig självmant i klass 10 och åkt hem lite chockad och rädd. Ryttaren informeras på 
telefon. Vad blir ert beslut? (Film finnes)  Behöver ha en bild! Film 
 
??   pratar vi om ryttaren som är i vägen eller den som tävlar? 
Vad göra? Om den tävlande ryttaren upptäcker något i vägen kan hen stanna och påtala 
detta för domaren – mom 373.5. Om nu ryttaren bedömer att det är ok så varför inte. Om 
domaren gjort en annan bedömning att det var fara å färde så skulle ritten avbrutits ?  
”AKTA” är inte samma som signal för att avbryta eller meddela ”avbryt”.   
 
Häst som går på bakbenen - 175.4  Överdomare eller domare kan även meddela startförbud 
för ekipage som på grund av hästens eller ryttarens uppträdande utgör fara för sig själv eller 
omgivningen. 
 

17. En ponnytävling där uppmärksammar du som domare att en av de placerade på 
prisutdelningen har ett spö som upplevdes vara lite långt. Du går ner efter ärevarvet och 
segertårarna, ber att få mäta spöet som visar sig vara för långt, 76,5 cm. Du som domare 
påtalar detta till målsman och får svaret ”överdomaren har mätt spöt och godkänt längden för 
vi hade inget annat med oss”. Kontakt med överdomaren tas och denne säger ”ja det har jag 
gjort”.  
 
Vad gör du som domare? (SM kvalet blev också klart) 
 
Stödja ÖD och acceptera 2% felmätning 
 

18. Vid utsläppet i en 1,20 klass (Bed A) står du som överdomare och kontrollerar mungipor och 
benskydd. En femårig valack kommer ut med en stålande glad ryttare efter andra felfria 
rundan i 1,20 i maj månad. Mungipan är helt ok, men så upptäcker du ett par konstiga ”boots”, 
ber ryttaren att stanna och frågar vad det är som finns på bakbenen. Ryttaren svarar att det är 
ett par avklippta boots som denne använder som karledsringar. Kardborreknäppning och 
elastiskt material, normalt åtdragna. Du som ÖD ser frågande ut och ryttaren svarar att ”dom 
har jag haft jättelänge och godkänt av flera andra ÖD utan problem, de anser att det liknar 
karledsringar.  
 
Ditt beslut? Varför? 



Karledsring, karledsband eller liknande får användas. Vad är liknande? 
 
OK – om det nu är ”liknande”. Annars ska utrustning användas som det är tänkt, och boots är 
inte tänkta att användas som karledsringar. 
 
 

19. Flera hästar på banan. Ett ekipage tävlar, ett som väntar och ett ekipage som är på väg ut. De 
två väntande hästarna kommer i höger varv i galopp där den tävlande ryttaren ska rida från 

hinder 11 till 12.  De ”blockerar” de tänkta 
vägarna för ryttaren och det bär sig inte bättre än 
att ryttaren ”tvingas” hoppa hinder nummer 6 för 
att inte krocka med de andra hästarna. VGD? 
 
Ryttarens ansvar, borde avbryta ritten och gör 
domaren uppmärksam på problemet - ryttaren 
upptäcker något i vägen kan hen stanna och 
påtala detta för domaren – mom 373.5 
 
Om inte så blir det ”fel väg” - uteslutning 

 

 
 

20. I avdelning A är det 50 starter och startnummer 3 går riktigt dåligt. En ryttare vill efteranmäla 
till avdelning B. Hur länge kan efteranmäla till avdelning B? 
 
131 8. Efteranmälan kan göras i mån av plats senast enligt tidpunkt och mot kostnad angiven i 
propositionen. ??? 
 

21. Pågående 1,25 hoppning 21 startande bed A:0. Varierande resultat, startnummer 4 felfri. När 
nummer 4 går i mål finns ingen tid på datorn, frågan ställs och senaste pulsen visar -29,51. 
Den som tagit manuella tiden hade glömt starta men inget sagt. Som tur var fanns det bara en 
felfri (denna gång). Vad ger du för tid, hur förklarar du för den som ridit, resultatet är felfritt 
och den enda tack och lov men tiden. Beslut? 
 
Har ju ingen tid att ge – klassens maxtid. Tack och lov i detta fall var ju resultatet givet.  
Förklarar fakta för ryttaren. Omstart för att få en tid blir inte bra, då får det ju bli omstart även 
med eventuella fel. (Hur räknas omstart här som antal starter per dag?). Så alternativet kan ju 
vara att stryka ekipaget från startlistan och ge avgifterna tillbaka. 

 
22. I en LC+5 händer följande. Ett ekipage får nedslag på hinder 2, olydnad på hinder 3, rider 

bredvid målet efter sista hindret, vänder om och passerar mål med 5,89 sekunder över 
maxtiden. Vad bli resultatet för detta ekipage? 
 
Hinder 2 -4 fel, Hinder 3 -4 fel, Mållinjen -8 fel. Ingen maxtid finns. Blir 16 fel. 
 
 

23. På en inomhustävling gavs startsignal och ryttaren red snett över startlinjen för att lägga en 
volt runt det hinder där den ena startskärmen stod och red sedan an över startlinjen mot första 
hindret. VGD? 
Fel väg som rättas i tid – 4 fel (…den ena startskärmen stod…?) 
 

24. Ponnyklass och kval för att få rida på en av de större arenorna. Ett ekipage rider Fas 2 felfritt 
och får en supertid bland de tre bästa. En uppmärksam person i domartornet noterar att en 



funktionär på banan stoppat tiden av misstag. Man justerar tiden till den manuella tiden som 
stämmer, vilket mamman protesterar emot klart och tydligt, då tiden visar mer så klart. Hon 
accepterar inte den manuella tiden, vad gör du som domare och överdomare? De 3 främst 
placerade får rida på Elmia. Hur kan man lösa situationen på bästa sätt? 
 
Det blev tok med elektroniska tiden men tydligen finns en korrekt manuell tid. Så då går vi på 
den. ”Lösa på bästa sätt” är väl att göra det som ger det korrekta resultatet för ritten. 
Förhoppningsvis är mamman resonabel och inser det korrekta i beslutet. 
 

25. Ryttaren får ett konstigt språng och avbryter anridningen mot nästa hinder och ropar högt att 
hon tappat sina glasögon. Hon letar (utan att se något) och den ende funktionären rusar dit för 
att leta. Tiden går och de letar och letar. Domaren tycker synd om ryttaren och stannar tiden. 
Så småningom hittas glasögonen och tiden startas och ryttaren fortsätter ritten. Rätt eller fel? 
Fel – stäng inte av klockan. 387 2  Tidtagningen ska inte avbrytas men ryttaren får inga fel 
även om ryttaren stannar sin häst för att avhjälpa problemet. 
 
 

26. Ryttaren får en olydnad och vänder om och travar an mot hindret. Ryttare/hästen stannar 
framför och domaren dömer uteslutning. Mamman/hästägaren dyker in i domartornet och 
uttrycker tydligt att det var ingen anridning utan en visning av hinder och därmed inte heller 
en olydnad. Rätt/Fel? 
Rätt - Domaren dömer. Och om hen nu ansåg att det var en ny anridning och inte ”visning” så 
blir det en olydnad. 
 

27. Sista startande i avd A rider första fasen i ett lugnt tempo med långa vägar. Efter 
mål/startlinjen trappas tempot upp och ekipaget rider snabbt och korta vägar/svängar. När 
ekipaget går i mål tror alla att detta var segerritten men tiden är lång och räcker inte ens till 
placering. Då visar det sig att första startande i avd B har passerat genom mål/startlinjen en 
stund före sista ekipaget i avd A. Tiden i första fasen för sista avd A ekipaget är mycket snabb, 
alldeles för snabb med tanke på att den genomförts i ett lugnt tempo med långa vägar. 
Allt finns på film där man tydligt ser att avd B ekipaget passerar mål/startlinjen. Hur löser du 
detta? 
 
Det blev ett fel, sådant händer. Hur är det med den manuella tiden? Har man missat den 
också?  
Kan en omstart vara aktuellt? Kanske direkt efter Avd B? 
376 1 Om det inte går att ge ryttaren rättelse ska anmälnings- och startavgifter återbetalas. 
 
 

28.  
 

29. Är det tillåtet för en kategori B-ponny att ha 3 cm dyon ”blinkers”? 
Vad är ”dyon”? Blinkers förbjudet.  
306 3.1. Skydd/utrustning på sidostycket - läder, fårskinn eller plysch används på huvudlagets 
sidostycken får diametern mätt från hästens kind inte överstiga tre (3) centimeter. 
 
 

30. En sen ryttare hinner inte till sin start i avdelning A och ber att få bli flyttas till avdelning B. 
Hur sent kan detta ske? 
301 6.2. Ryttare och hästar ska starta i programordning. Avsteg från startordningen får 
beviljas av överdomaren om särskilda skäl finns. Avd B är ju samma klass och ÖD kan medge 
en flyttning dit kan göras hur sent som helst bara ryttaren hinner i tid till sitt nya startnummer. 
 

31. Vad är skillnaden på en 70 cm bed A och en centimeterhoppning 70cm bed A? 
325 Centimeterhoppning - 1 Klasserna öppna för både häst och ponny. Ingen uppdelning 



mellan häst och ponny, ingen kategoriindelning. Minimum 21 meter mellan enskilda hinder. 
6–8 hinder. 
 
 

32. 2023 kan du starta i både avdelning A och B i samma klass. Vilka förutsättningar gäller då? 
Kan du räkna resultat som kval från båda starterna? 
 
 

33.  Enligt TR 2023 är det numera tillåtet att leda häst i grimma med kedjegrimskaft (över eller 
under nosryggen) på tävlingsplatsen. Kan denna typ av kedja användas? 
 
 
 
 
 

34. Den här upptäcker du i en LD+5. VGD? Är det skillnad om du upptäcker det före eller efter 
ritten?  

 
35. Vad är det för skillnad på böter och straffavgift? 

 
36. Vad betyder anvisning, petning, tippning och slag? 

 
 

37. I vilka klasser kan en ryttare tävla ponny utan att ha ett giltigt mätintyg? 
 

38. Om en ryttare till häst har spö får längden inte vara mer än 75 cm. Hur långt får det vara när 
du leder eller longerar på tävlingsplatsen? 
 
  

39. Vad betyder ”Av veterinär godkänd vaccinering”? 
 

40. En ryttare har plockat av den undre remmen på micklemtränset. Är detta godkänt att tävla 
med? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normalt mickelmträns 

 
41. Vad är detta och är det tillåtet att tävla med på ponny respektive häst? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Klackförlängare - OK 


