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Program: Att bygga Terrängbanor 
Steg 2, Nationell Banbyggarkandidat 
Nivå: Grundnivå med fördjupning 

Allmänna uppgifter 
Kursen är det andra teoretiska steget i utbildningen Att bygga terrängbanor och den teoretiska delen för 
att kunna bli Nationell Banbyggare inom svensk fälttävlan. Kursen innefattar både teoretisk och praktisk 
utbildning. Studieformen är 2½ dagars helgkurs, normalt förlagd på en anläggning med terrängbana. 
Kursdeltagarna erbjuds oftast helpension. 
Kurslitteratur ingår utöver ”Banbyggarinstruktion – fälttävlan” som ingick i Steg1 utbildningen. 

 
Fördjupningsnivå 
Grundnivå med fördjupning i vissa delar. 

 
Förkunskaps- och behörighetskrav 
Steg 1, Att bygga Terrängbanor samt att praktiskt ha byggt terränghinder och aktivt deltagit i att skapa flera 
terrängbanor; minst 4 stycken vid minst 2 tävlingar. Deltagarna skall inför kursen ha läst kurslitteraturen. 

 
Innehåll 
Fokus ligger på att ge deltagarna grundläggande kunskaper i hur man genom val av hinder bygger upp 
förtroendet mellan häst och ryttare samt ge deltagarna förståelse för vad en utbildande terrängbana 
innebär. Kursen hanterar också vikten av fortbildning och hur man förbereder sig för ”Bygga upp” för att bli 
Nationell Banbyggare. Mycket fokus på anpassade marklinjer och utlösningsmekanismer. 

 
Förväntade läranderesultat 

• Grundläggande kunskap i bandesign 
o Efter genomgången kurs ska deltagaren 

 ha grundläggande kunskaper om terrängbanans huvudsyfte på respektive nivå 
 ha grundläggande kunskaper om vilka regler och riktlinjer som styr en bandesign 
 ha grundläggande kunskaper om vilka hindertyper som alltid bör ingå i en 

terrängbana av viss nivå av för att förbereda för närmast högre nivå 
 ha grundläggande kunskaper om vilka kompletterande hindertyper som finns för 

att totalt sett skapa en bra variation 
 ha kunskapen att göra en banskiss med exitplan 

• Förmåga att diskutera specifika frågor rörande terrängbanor 
o Efter genomgången kurs ska deltagaren 

 utveckla förmågan att ta till sig kunskap rörande säkerhet i en terrängbana 
 ha en uppfattning om vilka personer man skall lyssna på för att ta råd 
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Genomförande 
Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och seminarier samt praktiska gruppövningar på en 
terrängbana. 

 
Prov 
Delprov 1 - Obligatoriska övningar, ge förslag på en terrängbana i 90- eller 100-klass, här arbetar deltagaren 
i grupp. Genom uppgiften skall deltagarna visa förståelse för hur en utbildande bana skapas. Antalet 
deltagare avgör hur många grupper som bildas. 
Delprov 2 – Muntligt resonemang med en TD (kursledaren) med utgångspunkt från konkreta ämnen. Typen 
av ämnen kan vara: dolda faror i ett hinder, fastsättning av mobila hinder, hur avståndet i en enkel 
kombination påverkas, m.fl. 

 
Kursutvärdering 
Kursutvärdering sker i enkätform. 

 
Kursplan fastställd 
Giltig från och med 2019-02-20 
Gäller tills vidare 

 
Litteratur 
Litteraturen nedan kommen att användas efter behov under kursen. För respekt mot övriga deltagare ska 
du ha läst igenom de delar som nämns nedan. 

• Roger Edberg (rev 2016) - ”BANBYGGARINSTRUKTIONER – FÄLTTÄVLAN” 
o Hela kompendiet inför kursen. 

• Banbyggnadsgruppen – ”SvRF:s RIKTLINJER FÖR BYGGANDE AV TERRÄNGBANOR 2019” 
o Hela kompendiet inför kursen. 

• Svenska Ridsportförbundet– ”TR IV 2019” 
o Läs igenom följande moment i TRIV. 

 Ryttarrepresentant Mom. 469; Banornas beträdande Mom. 428; Ändringar i 
terrängprovet Mom. 442; Terrängprovet Mom. 440; Märkning av banan Mom. 441; 
Terränghinder Mom. 443; Måttabell mm terrängprov Häst och Ponny Bilaga B. 

• Banbyggnadsgruppen (2018-11-11) – ”Utbildningsgång för att bygga terrängbanor” 


