
Korrekt byggt rättuppstående 
hinder. 
I avdelning B måste hindret 
ha marklinje i alla klasser till 
och med 1,20/Lätt A.

Rätt

Markbommen får inte ligga  
bakom hindret.

Fel

TR III Moment 366 – Hinder på framhoppningsbanan

Markbommen får rullas ut  
framför hindret eller ligga 
rakt under hindret.

Rätt



Översta bommen får varken 
läggas ner snett framför eller 
bakom hindret.

Fel

Fel

Rätt

Om översta bommen läggs 
ned ska den tas ned helt och 
ligga mitt under eller något 
framför hindret. 

Om översta bommen läggs  
ned helt får den inte ligga  
bakom hindret.

Rätt

Rätt

Den övre delen av krysset får 
vara max 1,30 m. 
I avdelning B måste hindret 
ha marklinje i alla klasser till 
och med 1,20/Lätt A.

Om kryss används under en 
överbom i räcket får den övre 
delen av krysset vara max 
1,30 m. 
Hinder utan marklinje är inte 
tillåtet i avdelning B i klasser 
till och med 1,20/Lätt A.



Rätt

Nedlagd bakbom ska ligga 
mitt under fram kanten eller 
något framför.

Fel

Nedlagd bakbom får inte 
ligga bakom fram kanten.

Bakbommen får aldrig 
läggas ner snett på ena 
sidan av oxern.

Fel

Felaktig oxer. Bakbommen 
får aldrig vara lägre än 
frambommen i någon del.

Korrekt byggd oxer. 
I avdelning B måste hindret 
ha mark linje i alla klasser till 
och med 1,20/Lätt A.

Rätt

Bakbommen får aldrig 
läggas in på ena sidan 
av oxern.

Fel

Fel



Rätt

Den översta bommen på 
räcket får inte läggas på den 
främre kanten av hållaren.

Fel

De undre bommarna på ett 
räcke eller i framkanten på en 
oxer får inte ligga på kanten 
av hållaren. 

Den översta bommen på 
räcket får läggas på den 
bakre kanten av hållaren.

Fel

Om oxern består av ett kryss 
i framkant får bakbommen 
inte vara lägre än den översta 
delen på krysset.

Om oxern består av ett kryss 
i framkant får bakbommen 
vara max 1,30 m.

Rätt

Fel



Bakbommen på oxern får inte 
läggas på den främre kanten 
av hållaren. 

Bakbommen på oxern får 
läggas på den bakre kanten 
av hållaren.

Rätt

Rätt

Den översta bommen i 
framkanten på oxern får 
ligga på den bakre kanten 
av hållaren, eller på den 
övre kanten av hållaren så 
länge den inte blir högre än 
bakbommen.

Fel

Fel

Rätt

Den översta bommen på 
räcket får läggas på den övre 
kanten av hållaren.

Fel

Bakbommen på oxern får inte 
läggas på den övre kanten av 
säkerhetshållaren.

Här är den översta bommen 
i framkanten på oxern 
högre än bakbommen när 
den ligger på hållarens kant, 
och det är därför inte tillåtet.



Fel

Det är inte tillåtet att hänga 
eller lägga någonting på  
framhoppningshindren,  
oavsett bom eller hindertyp.

Fel

Ryttare får inte använda  
andra hinder eller hinderdelar
för framhoppning än de  
som ställs till förfogande av  
tävlingsledningen. Om  
annat hinder material används 
medför det avstängning av 
ryttaren för klassen.


