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Instruktion för observatör 
 

Datum Tävlingsplats 
 
 
 

 
 
 

Stäcka Placering längs med sträckan 
 
 
 

 
 
 

 Observatör 
 
 
 

 
 
 

Utrustning  
 

Observatörsprotokoll, skrivunderlägg, penna, radergummi och tidtagarur. Utrustningen får du 
vid anmälan på plats. 

Instruktion Du kan antingen finnas på en bestämd plats, eller röra dig längs din sträcka, det avgör 
tävlingsledningen. 
Se till att du får instruktion om detta! 
 
På transportsträckan ska kusk och groom befinna sig på vagnen hela sträckan, piska ska 
finnas på vagnen, hjälm och skyddsväst/ryggplatta ska sitta på personerna. 
  
Sträckorna A och B har fri gångart. På sträcka B är det fri gångart fram till 300 meter före mål 
då endast skritt och trav är tillåtet.  
LB ekipage får endast skritta och trava på sträcka B, regler för fel gångart, enligt nedan, gäller 
även för dessa ekipage.  
 
Om en eller flera av hästarna på sträcka B går i annan gångart än den som gäller för sträckan 
har kusken 5 sekunder på sig att korrigera felet. 
Om den felaktiga gångarten fortsätter efter 5sekunder, markerar du med ett streck för varje 
påbörjad 5 sekunders period som den felaktiga gångarten fortsätter. 
Avsiktligt fel gångart ska noteras noggrant i protokollet. Ex vis om kusken och eller groomen 
manar hästen/arna framåt eller att kusken inte försöker ta ner hästen/arna till rätt gångart. 
Ex:  

 Fel gångart i 4 sek  = ingen markering 

 Fel gångart i 8 sek  = en markering 

 Fel gångart i 16 sek  = tre markeringar 
 

På alla sträckor skall samtliga vara på vagnen hela tiden då den är i rörelse. 
Om någon kliver av vagnen antecknas detta. 
Kusken behöver inte hålla i piskan hela tiden, men får inte lämna piskan eller tömmar till annan 
person då vagnen är i rörelse. 
Om halter görs utan att vara i reperationssyfte, antecknas detta, ny markering ska göras för 
varje påbörjad period om 10 sekunder. 
Om ekipaget avviker från bansträckningen de sista 300 meterna av sträcka B antecknas detta. 
Protokollet lämnar du till den protokolluppsamlare som kommer med jämna mellanrum. 
 

 Är du TVEKSAM om något - ANTECKNA och låt domaren döma ! 

 


