
  

 
Utbildningsgång banbyggare WE 

 
 

Introduktionskurs 
• Fysisk eller interaktiv med prov. Interaktiv finns på hemsidan och ska följas 

av fullgjort prov (kontakta SvRFs WE-tjänsteman). 
• Sökanden ska vara minst 18 år, ha Grönt Kort samt ha läst in TR X- WE 

avseende teknik och speed momentet i synnerhet 
 
Banbyggarkurs 1 

• Praktik, rita träningsbanor lätt klass. 
• Kan vara banbyggnadschef på officiell tävling.  
• Repetitionskurs (= ny genomgången kurs) krävs minst vartannat år. 

 
Praktik 1 kan påbörjas efter kurs 1 
 
Banbyggarkurs 2 
Teoretiskt prov 
 
Praktik 1 

• Rita/skicka in flera ritade banor till banbyggarutbildaren. 
• LA, 20*60 bana, utbildande banor skalenligt ritade. 
• Byggskiss samt en skiss med inritad tänkt ridväg. Bifogade egna 

kommentarer och ryttarskiss. Scanna! Ej foto. 
 
Praktik 2 

• Rita minst en för tävling fungerande LD/LC/LB/LA – (som ska ridas på 
samma tävlingsdag) på 20*60 bana enligt TR/hinderbilaga. Scanna! Ej foto 

• Anmäl att du vill bygga upp en examinationsbana, godkänd skiss kan 
innebära att helt nytt material enligt steg 2 måste göras mer än en gång. 

• Redovisa eget tävlande. 
  
C-banbyggare 

• ska ha tävlat minst LA med minst 60%  i  dressyr och teknikmoment på 
officiell tävling 

• får efter godkänd examination bygga upp till LA.  
• får bygga svår Msv efter att skissen godkänts av A-banbyggare. 
• ska vid de två första tävlingarna som C-banbyggare i förväg visa 

banskisserna och samråda med banbyggarutbildare 
 
B-banbyggare 

• blivit rekommenderad av banbyggargruppen/WE-kommittén.   
• verkat aktivt de två senaste åren och med goda vitsord byggt minst tre 

tävlingsdagar med klasser till minst LB. 
• assisterat tillsammans med lägst B-banbyggare vid minst två tävlingar med 

klasser upp till minst Msv nivå. 
• får efter godkänd examination bygga upp till Msv. 
• får bygga svår klass efter att skissen godkänts av A-banbyggare. 
• ska vid de två första tävlingarna som innehåller Msv i förväg visa 

banskisserna och samråda med banbyggarutbildare 



 
A-banbyggare 

• Blivit rekommenderad av banbyggargruppen/WE-kommittén. 
• får efter godkänd examination bygga alla nationella tävlingar. 

 
 
FÖR ALLA examinerade banbyggare gäller 

• kriterier för att behålla behörighet: Inom 2 år bygga minst två tävlingar 
alternativt assistera lägst B-banbyggare vid minst 4 tävlingar.  

• (Här kan man blanda, en egen ritad/byggd motsvaras då av två 
assisterande) 

• betald funktionärslegitimation i tdb. 
• repetitionskurs minst vartannat år. 
• redovisa uppdrag årsvis. 


