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Utbildningsgång för banbyggare hoppning 
 
Allmänt 
För samtliga steg inom utbildningsgången gäller att den sökande ska kunna uppvisa 
dokumentation på begärda kvalifikationer.  
 
Vid examination ska aspiranten själv ordna med examinationstillfälle genom att kontakta en 
tävlingsarrangör och sedan i god tid kontakta Banbyggnadsgruppen, vilken utser examinator som 
examinerar enlig fastställt protokoll. Även examinatorn ska stå som banbyggare på tävlingen i TDB. 
  
Förutom de angivna kraven på tävlingen i respektive steg ska dessutom följande krav uppfyllas:  
* Minst 3 klasser/dag. 
* Minst en av klasserna ska ha annan bedömning än A, dock ej specialhoppningar enligt TR III. 
 
För de högre behörigheterna, A och Elit, ska aspiranter tillse att Banbyggnadsgruppen har tillgång 
till aspirantens detaljerade banskisser med distanser och hindermått, och annat material som kan 
behövas för bedömningar och beslut.    
 
Banbyggnadsgruppen kan göra avsteg från ovanstående utbildningsgång, exempelvis kan angivna 
tider mellan stegen minskas om den sökande visar mycket god lämplighet för uppgiften. 
 
Banbyggnadsgruppen ansvarar för utbildning och fortbildning för banbyggare med hjälp av 
distrikten och den centrala utbildningssektionen. Banbyggargruppen rekommenderar godkända 
banbyggare till Tävlingssektionen. Tävlingssektionen godkänner funktionären, efter utförd 
examination. 
 
Återinträde för redan godkända banbyggare 
Om kravet på genomförda repetitionskurser, eller kraven på genomförd banbyggnad, inte 
genomförs stryks banbyggaren från listan år 3. 
För att återfå tidigare status under år 3 och 4 ska banbyggaren ansöka till Banbyggargruppen om 
återställd status. För att den ska beviljas ska banbyggaren göra ett teoretiskt prov. Om det 
godkänns av Banbyggargruppen återställs statusen tillfälligt.   
Banbyggare som återfått tillfällig status ska skicka skisserna på de tre första tävlingarna till 
Banbyggnadsgruppen. Om banorna på skisserna  anses tillfredställande av Banbyggargruppen 
återfår banbyggaren sin status enligt ordinarie villkor.  

För att återfå statusen efter 5 år eller mer ska banbyggaren ansöka till Banbyggargruppen om 
återställd status. Banbyggnadsgruppen gör i sådant fall en individuell plan för återställd status.  
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D-1  
Inledande kurs för D-banbyggaraspiranter 
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans med distrikten. 
 
Kriterier för sökande Ska vara minst 18 år, av distriktet godkänd 

banbyggaraspirant och ska ha genomfört lägst 1,20 
hoppning på tävling som ryttare.  

 
Kursledare   Utses av Banbyggnadsgruppen. 
 
Kurstid   En dag. 
 
Kursinnehåll   Grundläggande om banbyggnad, rita i skala, TR mm 
 
Certifikat Kursintyg utfärdas och aspirant får loggbok för sina 

framtida uppdrag. 
 
D-2  
Kurs till D-banbyggare 
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans med distrikten. 
 
Kriterier för sökande  Ska ha genomfört D-1. Ska under minst 

ett år verkat tillsammans med A-banbyggare  
eller av Banbyggnadsgruppen utsedd B-banbyggare. 
Ska ha deltagit i byggande av, och närvarat vid,  
minst sex tävlingsdagar. 

 
Kursledare   Utses av Banbyggnadsgruppen. 
 
Kurstid   Två dagar. 
 
Kursinnehåll Repetition från D-1 samt information om hinder på 

relaterade avstånd, kombinationer, hinder med vatten, 
TR, anvisningar för banbyggare mm. Mycket praktik i form 
av att rita banor. 

 
Prov   Banritning, praktisk banbyggnad och teoriprov. 
 
Certifikat   Kursintyg utfärdas samt registreras i loggbok. 
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Examination Efter godkänd D-2-kurs ska aspirant inom ett år bygga upp 
på en 1*- eller 2*-tävling för ridhästar med högsta klass 
1,10 m eller 1,15 m, alternativt Lätt B/Lätt B + 5 cm för 
ponny. 
Efter att aspirant fått godkänt ska denna vid de tre 
närmast kommande tävlingarna i förväg visa banskisserna 
för, och samråda med, examinatorn. 

 
Status efter godkännande  D-banbyggare. 
 
Tillåten att bygga  Till och med 2*-tävlingar med klasser upp t o m 

1,15 m för ridhäst eller Lätt B+5 cm för ponny. 
 
Kriterier för att stå kvar på listan Bygga och/eller assistera vid minst åtta tävlingsdagar inom 

två år, varav:  
1) bygga minst fyra tävlingsdagar vid minst två tillfällen,  
2) assistera med lägst B-banbyggare vid minst två 
tävlingsdagar (räknas som två av de åtta) med klasser upp 
till 1,30 m eller motsvarande på ponny.  
Övriga dagar kan man blanda, och en egenbyggd tävling 
motsvaras av två assisterande.  
Delta i repetitionskurser enligt gällande regler. 

 
 
C-1 
Kurs till C-banbyggare 
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans med Utbildningssektionen. 
 
Kriterier för sökande  Verkat som D-banbyggare i minst två år och byggt minst 

åtta tävlingsdagar vid minst fyra tävlingar och assisterat 
med lägst B-banbyggare vid minst sex tävlingsdagar med 
klasser upp till 1,30 m eller Medelsvår B på ponny. 
Deltagit vid repetitionskurser enligt gällande regler. 

 
Kursledare   Utses av Banbyggnadsgruppen. 
 
Kurstid Tre dagar med TR, rekommendationer för banbyggare, 

banritning, praktisk banbyggnad mm. 
 
Prov   Banritning, praktisk banbyggnad och teoriprov. 
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Certifikat   Kursintyg utfärdas samt registreras i loggbok. 
 
Examination  Efter godkänd C-kurs ska aspirant inom ett år bygga upp 

på 2*-tävling för ridhästar med högsta klass 1,30 m, 
alternativt Medelsvår B för ponny. 
Efter att aspirant fått godkänt ska denna vid de tre 
närmast kommande tävlingarna i förväg visa banskisserna 
för, och samråda med, examinatorn. 

 
Status efter godkännande  C-banbyggare. 
 
Tillåten att bygga  Till och med 2*-tävlingar med klasser upp 

t. o. m. 1,30 m för ridhäst och Medelsvår B för ponny. 
 
Kriterier för att stå kvar på listan Bygga och/eller assistera vid minst åtta tävlingsdagar inom 

två år, varav:  
1) bygga minst fyra tävlingsdagar vid minst två tillfällen,  
2) assistera med lägst B-banbyggare vid minst fyra 
tävlingsdagar (räknas som två av de åtta) med klasser upp 
till 1,40 m eller Medelsvår B på ponny.  
Övriga dagar kan man blanda. En egenbyggd tävling 
motsvaras av två assisterande.  
Delta i repetitionskurser enligt gällande regler. 
 
 
 

B-1 
Kurs till B–banbyggare 
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans med Utbildningssektionen. 
 
Kriterier för sökande Verkat som C-banbyggare i minst två år med goda 

utlåtanden och positiv återkoppling som kommit 
Banbyggnadsgruppen tillhanda, noterad i 
överdomarrapport och/eller minnesanteckningar. Byggt 
minst åtta tävlingsdagar vid minst fyra tävlingar och 
assisterat med lägst B-banbyggare vid minst sex 
tävlingsdagar med klasser upp till 1,30 m eller Medelsvår B 
på ponny. 
Deltagit vid Banbyggnadsgruppens repetitionskurser enligt 
gällande regler. 
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Kursledare   Utses av Banbyggnadsgruppen. 
 
Kurstid Tre-fyra dagar kurs med TR, anvisningar för banbyggare, 

banritning, praktisk banbyggnad mm. 
 
Prov   Banritning, praktisk banbyggnad och teoretiskt prov. 
 
Certifikat   Kursintyg utfärdas samt registreras i loggbok. 
 
Examination Efter godkänd B-kurs ska aspirant inom ett år bygga upp  

på 3*-tävling för ridhästar med högsta klass 1,40 m 
alternativt Medelsvår A för ponny. 
Efter att aspirant fått godkänt ska denna vid de tre 
närmast kommande tävlingarna i förväg visa banskisserna 
för, och samråda med, examinatorn. 

 
Status efter godkännande  B-banbyggare. 
 
Tillåten att bygga  Till och med 3*-tävlingar med klasser  

t.o.m. 1,40 m för ridhäst eller Medelsvår A för ponny. 
 
Kriterier för att stå kvar på listan Bygga och/eller assistera vid minst åtta tävlingsdagar inom 

två år, varav:  
1) bygga minst fyra tävlingsdagar vid minst två tillfällen,  
2) assistera med lägst A-/FEI Level 2-banbyggare vid minst 
fyra tävlingsdagar (räknas som två av de åtta) med klasser 
upp till 1,50 m eller Medelsvår A/Medelsvår A+5 cm på 
ponny.  
Övriga dagar kan man blanda, och en egenbyggd tävling 
motsvaras av två assisterande.  
Delta i repetitionskurser enligt gällande regler. 

 
 
 
 
A-1 
Till A-banbyggare  
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans med Utbildningssektionen. 
 
Kriterier för sökande Verkat som B-banbyggare i minst två år med goda 

utlåtanden och positiv återkoppling, som kommit 
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Banbyggnadsgruppen tillhanda och är noterad i 
överdomarrapport och/eller minnesanteckningar. Byggt 
minst tio tävlingsdagar vid minst fem tävlingar med klasser 
till 1,40 m eller Medelsvår A på ponny och assisterat med 
lägst A-/Level 3-banbyggare vid minst sex tävlingsdagar 
med klasser upp till 1,45 m eller Medelsvår A/Medelsvår A 
+ 5 cm på ponny. 
Deltagit vid Banbyggnadsgruppens repetitionskurser enligt 
gällande regler. 
Banbyggnadsgruppen kan utse en representant på 1,40-
tävling där aspiranten bygger för att följa arbetet innan 
kursdeltagande. 

 
Examination Inom ett år efter antagande till A-banbyggaraspirant, 

bygga på en 3*-tävling för ridhästar med högsta klass 1,45 
m. Examinatorn ska vara banbyggare i TDB vid tävlingen.  

 
Uppflyttning till A-banbyggare För uppflyttning till A-banbyggare ska  

1) examinatorn/examinatorerna godkänna att 
uppbyggnaden visar att aspiranten på ett genomtänkt sätt 
kan hantera alla aspekter av att vara A-banbyggare. 
2) Banbyggnadsgruppen rekommendera uppflyttning. 
Efter att aspirant fått godkänt ska denna vid de tre 
närmast kommande tävlingarna i förväg visa banskisserna 
för, och samråda med, examinatorn. 

 
 
Status efter godkännande  A-banbyggare. 
 
 
Tillåten att bygga  Till och med 3*-tävlingar med klasser  

t.o.m. 1,45 m för ridhäst eller motsvarande Medelsvår A+5 
cm för ponny. 

 
 
Kriterier för att stå kvar på listan Göra minst åtta tävlingsdagar under två år, varav själv 

bygga minst fyra tävlingsdagar vid minst två tillfällen. 
Övriga dagar kan man blanda egenbyggda tävlingar med 
att vara assisterande banbyggare. 
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Assisterande ska ske med lägst A-banbyggare alt. FEI Level 
3-4 vid tävlingar med klasser upp till 1,50 m eller 
Medelsvår A/Medelsvår A+ 5 cm på ponny.  
Delta i repetitionskurser enligt gällande regler. 

 
E-1 
Elitbanbyggare 
Hanteras av Banbyggnadsgruppen tillsammans med Utbildningssektionen. 
 
Kriterier för sökande Verkat som A-banbyggare och med goda utlåtanden och 

positiv återkoppling, som kommit Banbyggnadsgruppen 
tillhanda och är noterad i överdomarrapport och/eller 
minnesanteckningar. Byggt minst tio tävlingsdagar vid 
minst fem tävlingar med klasser till och med 1,45 m eller 
Medelsvår A/Medelsvår A+5 cm under en tvåårsperiod. 

 
Examination Banbyggnadsgruppen utvärderar A-banbyggaren och 

lämnar yttrande angående godkännande till 
Tävlingssektionen för beslut. 

 
Status efter godkännande  Elitbanbyggare. 
 
Tillåten att bygga Till och med 5*-tävlingar med klasser t.o.m. 1,60 m för  

ridhäst eller Medelsvår A + 5 cm för ponny. 
 

Kriterier för att stå kvar på listan   
Göra minst åtta tävlingsdagar under två år, varav: 
1) själv bygga minst fyra tävlingsdagar vid minst två 
tillfällen med klasser upp till 1,50 m.  
2) övriga dagar kan man blanda egenbyggda tävlingsdagar 
med att vara assisterande banbyggare. Assisterande ska 
ske med lägst A-/FEI-banbyggare Level 3-4 vid tävlingar 
med klasser upp till 1,50 m eller Medelsvår A/Medelsvår 
A+ 5 cm på ponny.  
Delta i repetitionskurser enligt gällande regler.  
 
Beslutad av HK 221004, fastställd av TS 221014. 

 


