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Instruktion för hinderchef 
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Hinder Hinderchef 
 
 
 

 
 

Utrustning Protokoll för hinderchef, skisser över hindret, skrivunderlägg, penna, radergummi, visselpipa, 
tidtagarur och röd flagga 
Utrustningen får du vid anmälan på plats 

Instruktion Hinderchef övervakar ekipaget i hindret, samt in- och utfart 
Hindret skall vara avskärmat mot publiken med plastband 
Röda och vita markeringar/skyltar, finns vid in- och utfart, och inne i hindret finns röda och vita 
markeringar med bokstäver. Markeringarna inne i hindret skall passeras i bokstavsordning, 
med vitt till vänster och rött till höger. När ett ekipage passerat en port i rätt riktning och rätt 
ordning, får kusken köra igenom den när som helst, och i vilken riktning som helst. Tiden tages 
från att hästen/-arna passerar infarten med nosen, tills att hästen/-arnas nos passerar utfarten. 
Använd tid antecknas på protokollet. 
LB ekipage får endast skritta och trava i hinderområdet, vid medveten galopp notera i protokoll. 
När kusken försöker hålla tillbaka hästen, har kusken 5 sekunder på sig att korrigera till rätt 
gångart, tar det längre tid får kusken straff för varje 5 sek period. Notera ekipagets nummer och 
notera med streck hur många perioder hästen gått i galopp. 
En skiss över ekipagets väg genom hindret ritas under tiden ekipaget kör.  
Alternativt kan domaren använda sig av att hinderchefen antecknar ordning som portar körs i. 
Det är alltid domarens instruktioner som gäller. 
Gå i tid till ditt hinderområde för att lära dig vart skyltar/portar sitter.  
Arrangör som har möjlighet att videofilma rekommenderas att göra det. 

Övrigt Förutom tiden, skall du på protokollet anteckna (med streck) om något av följande inträffar 
1 Rivning av rivningsbara hinderdelar 
2 Någon på ekipaget försöker hindra att rivningsbar del rives 
3 Medhjälpare eller passagerare har bägge fötterna på marken, om fyrspannens båda  
   groomar sätter ned fötterna, noteras endast fel för en groom. 
4 Kusken tappar piskan när den hålls i handen, piskan förloras från vagnen utan att  
   ersättas. 
5 Kusken kör fel väg men korrigerar innan utfart från hinderområdet. Alla portar   
   räknas som ”fria” tills korrigering skett.  Kusken kan endast få för en felkörning åt gången. 
6 Kusken stiger av  
7 Vagnen välter, omedelbar uteslutning. Hinderchefen ber ekipaget lämna hinderområdet 
    snarast möjligt och bege sig till mål. 
8 Kusken kör fel väg men korrigerar inte före utfart från hindret 
9 Om kusken måste spänna ifrån en eller flera hästar, omedelbar uteslutning 
10 Om maxtiden 5 minuter överskrids, omedelbar uteslutning. 
11 LB; felaktig gångart, hur många perioder det sker. Avsiktlig galopp, notera i protokollet, 
domaren dömer.  

Medhjälpare Dina medhjälpares uppgifter - hur många ni är beroende av hindrets utseende, längd mm 
Följande arbetsuppgifter ingår: 
* Ta tiden i hindret, två personer med klockor, en tidtagare har alltid huvudtiden  
* Ta tiden i väntzon, en person med klocka och protokoll, röd flagga för att stoppa ekipage som 
ev måste vänta på sin tur.  
* Rita skiss över ekipagets körväg 
* Fylla i protokollet 
* Ev radiosamband 

Under tävlingen Protokoll och skiss lämnas till den protokolluppsamlare som kommer med jämna mellanrum, ev 
skall även resultatet inrapporteras per radio. 
Är du tveksam om något - Anteckna och låt domaren döma ! 

  

 


