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FAQ Bedömning av smalhinder 2019 

Utdrag ur reglerna: TRIV Moment 444.2 Utbrytning – Missad flagga 
 

2.1.    Utbrytning (20 straffpoäng). En häst anses ha brutit ut om den efter 

att hindret har presenterats undviker det på ett sådant sätt att 

hästens kropp (huvud, hals, bogar och bäcken – benen ej 

medräknade) inte passerar mellan hindrets ytterkanter eller som 

hindret ursprungligen flaggats in. Att rida vidare utan att hoppa om 

hindret medför uteslutning. 

FÖRKLARING: Om hästens kropp inte klarar av att hoppa hindrets fulla höjd 

som det ursprungligen är flaggat är det en utbrytning (20 straffpoäng). Om 

ryttaren inte gör ett nytt försök blir den utesluten. Hästens ben räknas inte. 

 

Bilden nertill visar klart att hästkroppen inte passerar hindrets yttre delar så som 

det ursprungligen är inflaggat. 20 straffpoäng för olydnad och uteslutning om de 
fortsätter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.    Missad flagga (15 straffpoäng). En häst anses endast ha missat en 

flagga om hästen hoppar hindrets storlek, såsom höjd, längd, och 

mer än hälften av hästen enligt definitionen ovan passerar innanför 

flaggorna som hindret ursprungligen flaggats in. Detta innebär att 

någon del av hästkroppen är utanför flaggorna, till exempel bogen 

eller en del av höften. 
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FÖRKLARING: Om både bak- och framdelen av hästen (inte benen) hoppar 

den fulla höjden av hindret, men inte är helt innanför flaggorna såsom hindret 

ursprungligen flaggats in, då blir påföljden 15 straffpoäng för missad flagga. Om 

hälften av hästens kropp (mer än 50%) var utanför hindret såsom det 

ursprungligen var inflaggat skall detta anses vara utbrytning (om ryttaren rider 

om hindret) eller uteslutning (om ryttaren red vidare) 

Bilderna nedan visar att huvuddelen av hästen är innanför. Det ser ut som benet 

slog flaggan så upp till en Ground Jury/Överdomaren att fatta TD beslut. 15 för 

missad flagga eller mer sannolikt felfri till fördel för ryttaren vid tvivelaktighet.  
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2.3. Övervunnet hinder (felfri). Hästen anses ha klarat hindret om 

hästens kropp enligt definitionen ovan har passerat innanför 

flaggorna som hindret ursprungligen flaggats in (dvs kroppen, men 

inte nödvändigtvis benen, tydligt anses vara innanför flaggorna). 

 

FÖRKLARING: Om fram- och bakdelen av hästen är innanför såsom hindret 

ursprungligen flaggats in, men att ett eller flera av hästens eller ryttarens ben 

river flaggan anses detta vara felfritt (inga straffpoäng). Felfritt hoppat - allt 

innanför flaggorna! 
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KORREKT DÖMNING & KAMERA POSITION 
 

Korrekt placering för bedömning & kameraposition – Båda flaggorna syns 

klart i deras ursprungliga position 

 

 

 
Inte korrekt placering för bedömning & kameraposition – Ingen 

tydlig bild av de både flaggorna eller hur flaggan böjs från sin ursprungliga 

position 
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Inte korrekt placering för bedömning & kameraposition – Felaktig 

position eftersom du inte kan se ifall hela hästen passerar mellan flaggorna 

i den ursprungliga positionen 

 

 
 

PLACERING AV HINDERDOMARE: 

TD/ÖD har skaffat sig en uppfattning om rätt placering av hinderdomare innan 
klassen startar och ser sedan till att de är rätt placerade. Självklart med 

delegerad hjälp av andra erfarna personer då detta behövs. 
 
PLACERING AV HINDERDOMARE VID SPETSAR: 

Om det finns två flaggor på ena sidan är den idealiska positionen (naturligtvis 

tillräckligt långt bort från hindret för att inte störa hästen) den varifrån du 
ser båda flaggorna såsom en. 

 
VIDEOFILMA VARJE HÄST: 

Alla smartphone eller surfplattor har numera videofunktion och de flesta av 
våra hinderdomare har sådana med sig. TD bör uppmuntra och vid större 
evenemang, inklusive alla FEI tävlingar, insistera på att hinderdomaren eller 

deras assistent filmar hur varje häst hoppar ett smalhinder utifrån rätt vinkel 
såsom det beskrivs ovan. På en bråkdels sekund skall beslut fattas om 

huruvida en häst hoppade ett smalhinder korrekt eller inte. Bra bevis kommer 
att vara till stor hjälp för hinderdomare, TD och GJ/ÖD att avgöra om det ska 
bli en påföljd eller inte, eftersom de kan titta på det bild för bild. 

 

Om telefonen har kapacitet, bör alla korta videor sparas fram till slutet av 
tävlingen i fall det uppstår några frågor/protester. Om det inte finns tillräckligt 

med minne i telefonen, behåll då bara de filmerna där det finns oklarheter och 
be TD att komma och titta på dem. 
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Ofta ställda frågor FEI Fälttävlanskommittés svar 

Fråga: Kan ett ekipage bli straffad med 

15 straffpoäng flera gånger utmed 

banan? 

Svar: Ja det kan det, så länge 

hästen klart avser att hoppa hindret. 

Fråga: Om ett ekipage hoppar ett hinder 
mellan flaggorna men ryttaren tror de 

var utanför och hoppar om hindret är det 
då en uteslutning eftersom de hoppar 
hindret en andra gång? 

Svar: Ekipaget skall inte straffas med 

uteslutning eller 15 straffpoäng, men 

ingen tid kommer att räknas bort. 

Fråga: Har ryttaren fortfarande 
möjlighet att fråga hinderdomaren om 

hästen hoppade mellan flaggorna eller 
inte? 

Svar: Den möjligheten togs bort 2018 då 

man ansåg att det var en otillåten hjälp i 

samband med terrängprovet.  

Fråga: Hur skall det bedömas om hästen 
bedöms felfri vid första försöket, därefter 
hoppar om hindret och får en utbrytning? 

Svar: Ekipaget får bara eventuella 

tidsfel. Inga straffpoäng för den 

olydnad den ådrar sig i andra försöket 

på ett hinder den redan klarat felfritt. 

Fråga: Om ett ekipage hoppar ett hinder 
mellan flaggorna men ryttaren tror att de 
är utanför, hoppar om hindret och 

utlösningsmekanismen utlöses i detta 
andra försök, skall ekipaget då belastas 

med 11 straffpoäng? 

Svar: Ekipaget skall varken straffas med 
15 eller 11 straffpoäng men inga 
tidsavdrag vill bli gjorda. 
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 TRIV Moment 444.2 Utbrytning – Missad flagga – Ryttarens 
perspektiv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenterade 

jag hindret för 

hästen? 

Hoppade min häst 

hindrets fulla 

dimension? 

 

Passerade hela 

hästens kropp 

mellan flaggorna? 

Passerade största delen 

av hästens kropp mellan 

flaggorna? 

NEJ 

JA 
15 straffpoäng, fortsätter 

sin ridning  

JA Felfri, inga straffpoäng 

JA 

20 straffpoängs påföljd eller 

medför uteslutning. 

JA 

Inga straffpoäng NEJ 

NEJ 

NEJ 

20 straffpoängs påföljd eller 

medför uteslutning. 
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DEFINITIONER: 

 

Dimension: Höjden och bredden av hindrets fasta del. 

 

Hela kroppen: Huvud, nacke, skuldror och bäckenet – benen räknas inte 

med. 

 

Mellan flaggorna: Mellan hindrets yttersta delar såsom det ursprungligen 

flaggats in. 

 

Största delen av hästen:  Minst 2 bogar, eller huvud, hals och 1 bog och 1 höft, eller 

huvud, hals, 2 höfter. 

 Det har inte skapats någon klar definition av vad som menas 

med största delen av hästen. FEI har gjort denna tolkning 

baserad på rättvisa och sportslig anda. 

 

Besluten kommer att fattas i sportens anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Översättning av FEI dokument gjort den 24 mars 2019 av 

Mats G Andersson. Hänvisning till/ utdrag ur ”TRIV 

Moment 444.2 Utbrytning – Missad flagga” motsvaras av 

”FEI Eventing Rules 549.2 Run out – missing a flag” vilka 

har exakt samma innebörd varför dokumentet fungerar 

både vid tävlingar Nationellt och Internationellt.  

 

 


