
DRESSYR - TEKNIK - SPEED

Den kompletta ridsportgrenen



KORT HISTORIK
Working Equitation (WE) är från 2009 den 8:e officiella grenen inom Svenska 

Ridsportförbundet. 

Tävlingformen uppstod i Sydeuropa och år 1995 genomfördes det första 
Europamästerskapet (EM) i Italien.
Sättet att rida har månghundraårig tradition från arbete till häst, med bl.a. 
boskap, tjurfäktning och inte minst - krig! Slutmålet är att rida på en hand, 
eftersom man behöver den andra handen till viktigare göromål, som att hålla i en 
stav eller att öppna en grind.

WAWE
World Association for Working Equitation. WAWEs mål är att WE ska hamna 
under FEI inom en snar framtid.

ALLA KAN VARA MED!
För att börja rida Working Equitation behöver du ingen speciell "WE-häst". Hästen 
behöver inte vara av en viss storlek eller av en viss ras. Det viktigaste är att den 
har ett bra temperament och är lyhörd. Det innebär att WE verkligen är en gren 
som välkomnar alla.

Sporten utvecklar och förbättrar ryttarens balans, sits, hjälper, koordination, 
planering av bra ridvägar och anpassning av tempo. Hästarna får en allsidig 
utbildning och träning i allt från dressyr till lydnads-, förtroende- och miljöträning. 

WE uppmuntrar till både god ridning och lyhörda samt uppmärksamma hästar, 
samtidigt som den är ett fantastiskt sätt att få hästar och ryttare motiverade och 
entusiasmerade. Förtroende och samspel mellan ryttare och häst, noggranna 
vägar, precisionen, men ändå lite fart och fläkt. 

WE innehåller allt vilket gör det till den kompletta ridsportgenen! 

Vid internationella mästerskap har vi haft svenskt 
deltagande sedan 2007. I internationella 
mästerskap tävlar man individuellt samt i lag och 
där finns även ett fjärde moment, boskaps-
momentet (endast lagmoment). 
Sverige däremot tävlar enbart i tre moment, då 
Svenska Ridsportförbundets bestämmelser inte 
tillåter tävlingsridning med boskap.



Vad är Working Equitation (WE)

WE består av tre moment; dressyr, teknik och speed. Rids alltid i denna ordning. Förenklad 
tävling kan anordnas med endast teknikmomentet eller två moment, varav det ena skall 
vara teknik. Häst och ponny tävlar i samma klass!

DRESSYRMOMENT
Dressyrprogrammen rids alltid på en 20 x 40m bana. Här finns klasser från Debutant till 
Svår klass som följder den traditionella utbildningsskalan. Man bedömder hästens takt, 
bärighet, framåtbjudning och lydnad. Betygsätts på sedvanligt vis 0-10 poäng/rörelse. 

TEKNIKMOMENT
I teknikmomentet rids en bana med ett antal ”hinder” vars syfte är att lära och påvisa 
lyhördhet, uppmärksamhet samt förtroende och samspel hos ekipaget.

Det finns angivet i TR hur många hinder som får/skall ingå beroende på hur stor bana man 
har. Bedömningen är som den i  dressyr med  0-10 poäng/hinder följt av bedömning av 
allmänt intryck. 

SPEEDMOMENT
Därefter rids speedbanan som kan vara samma bansträckning som teknikbanan, 
ändringar/tillägg av hinder eller en helt annan bana. Här är det snabbast tid som gäller –
MEN – man måste utföra alla hinder på korrekt sätt annars blir det tidstillägg!

WE-presentation (video)
Snabbpresentation av alla hinder utom dike och bank (video).
Bilder på sid 11-13 i denna presentation.

Veta mer
Läs TR X samt dressyr- och teknikbilaga, mycket information finn här!
OBS – TR uppdateras vartannant år – nästa gång 2019!

https://vimeo.com/133369094
https://vimeo.com/167262813
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_40834/cf_559/TR_X_Working_equitation_2.PDF
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_42093/cf_559/Bilaga_Dressyr_2015.PDF
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_42094/cf_559/Bilaga_Teknik-_Speedhinder_2015.PDF


TR X - Moment 1046 Betygssättning 
Varje domare värderar i dressyr och teknikmoment, i bedömningsgrupp 
ingående rörelser och hinder med ett betyg från 0–10, med helpoäng, 
enligt följande: 

Utmärkt 10
Mycket bra 9  
Bra 8
Ganska bra 7 
Godkänd 6 

Med tvekan godkänd 5 
Inte fullt godkänd 4 
Ganska dåligt 3 
Dåligt 2
Mycket dåligt 1 
Inte utförd (helt misslyckad) 0 

Samtliga domares poäng ska räknas vid resultatsammanställningen och 
slutresultatet anges i procent (%).

På stallbacken.com finns uppritade WE-program. 
Var dock uppmärksam på att program 
ändras/byts ut så kontrollera alltid mot SvRFs
hemsida för att vara på säkra sidan.

stallbacken.com
http://www3.ridsport.se/Tavling/Working-Equitation/Tavling/


KLASSINDELNING

Klubbtävling eller officiell tävling 

Debutant-Svår (Svår=Internationellt mästerskapsprogram)

Debutant DRESSYR: Endast skritt 
TEKNIK: Endast skritt (klubb/FU)

Lätt E DRESSYR: skritt/trav, 20 & 15m volter i skritt & trav
TEKNIK: trav 

Lätt D DRESSYR: skritt/trav, 20 & 15m volter & serpentiner i trav
TEKNIK: trav 

Från LC-Svår klass rids dressyrprogrammen i samtliga gångarter.

Lätt C DRESSYR: Förlängd steg-/språnglängd i trav/galopp
TEKNIK: trav

Lätt B DRESSYR: 10m volter i trav, mellantrav/mellangalopp
TEKNIK: trav; skrittövergångar 

Lätt A DRESSYR: skänkelvikning i skritt & trav, bakdelsvändning
TEKNIK: galopp, förvänd galopp, skrittövergångar 

fortsättning på nästa sida



KLASSINDELNING fortsättning

Msv DRESSYR: diagonalslutor i trav, skrittpiruetter (180 grader), byten
TEKNIK: galopp med byten

Msv Kür DRESSYR: Förbestämd ordning, till musik, Msv-rörelser, diagonalslutor i skritt.
TEKNIK: galopp med byten 

Svår klass rides på enhandsfattning

Svår Kür DRESSYR: Förbestämd ordning, till musik; diagonalslutor & helpiruetter i skritt (360 
grader), skänkelvikning, trav, byten & halvpiruetter i galopp
Först från Svår klass bedöms gångarter* (såsom i dressyren) samt ges konstnärligt 
betyg för musik och samstämmighet
TEKNIK: galopp med byten

*WE tävling Debutant-MSV
Allmänt intryck:
1. Takt, balans och regelbundenhet (i samtliga gångarter)

Dressyrtävling; Lätt B-Grand Prix, samt WE-tävling; Svår klass
Allmänt Intryck:
1. Gångarter (frihet, renhet och regelbundenhet)

Veta mer
Läs Dressyrbilagan, finns på SvRFs hemsida, TR.



TR X - Moment 1041 Svårighetsgrader/ Klassindelning 

Debutantklass
Lätt E, Lätt D aktuellt dressyrprogram för klassen, teknikbana med 8–12 
hinder, speedbana med 6–10  hinder. Om teknik/speed rids på 20×40 
bana ska hinderantalet vara 6–10. 

Lätt klass
Lätt C, Lätt B, Lätt A aktuellt dressyrprogram för klassen, teknikbana med 
10–14 hinder, speedbana med 8–14 hinder. Om teknik/speed rids på 
20×40 bana ska hinderantalet vara 8–12. 

Medelsvår klass
Aktuellt dressyrprogram för klassen, teknikbana med 12–16 hinder, 
speedbana med 12–16 hinder. Om teknik/speed rids på 20×40 bana ska 
hinderantalet vara 8–14. 

Svår klass
Aktuellt dressyrprogram för svår klass, teknikbana med 14–18 hinder, 
speedbana med 14–18  hinder. Om teknik/speed rids på 20×40 bana 
ska hinderantalet vara 10–14. 



Tävla WE
• Medlem i en klubb ansluten till SvRF
• Grönt kort
• Licens ryttare och häst från officiell klass
• Häst och ponny tävlar i samma klass

Ryttarens klädsel – TR X – Moment  1030
Lite friare än ”vanlig” dressyr.
• Hjälm 
• Skyddsväst får bäras i samtliga moment, utanpå, innanför eller utan annat ytterplagg. Skall bäras till och 

med utgången av det kalenderår ryttaren fyller 18 år i teknik och speed.
• Klädsel ska, förutom ridbyxor och ridstövlar/ridskor med klack, bestå av en kombination av en långärmad 

tröja/skjorta och väst, alternativt en tröja/skjorta och ridkavaj/annan åtsittande jacka. Shortchaps utan 
fransar får användas.

Betsling/Sadling – TR X – Moment  1032/33
• Träns består av minst nackstycke, sidostycken, käkrem och pannband.
• I samtliga klasser tillåts oledat, ledat och tvåledat tränsbett utan kedja eller hiss/hävstångsverkan samt 

pelhambett eller likvärdigt stångbett med kedja och delta, kimblewickbett med tygel löpande eller i övre 
fäste eller bettlöst träns.

• I medelsvår och svår klass får komplett kandar användas samt pelham eller annat stångbett med delta 
eller dubbla tyglar.

• I svår klass får stångbett användas utan delta och med endast en tygel.
• Då annat än tränsbett används får endast engelsk nosgrimma användas i kombination med detta.
• På 4-årig häst får endast bettlöst eller tränsbett användas.
• Bettskivor och bettejp är tillåtet i samtliga moment. 
• Betsling får bytas mellan de olika momenten. Då teknik och speed sker i omedelbar följd utan att banan 

lämnas får betsling inte bytas.
• Underskänkelns längd på stångbett får inte överstiga 10 cm.
• Hackamoore får vara maximalt 20 cm mätt från övre kant till nedre kant på metallstyckets hela längd.
• Bosal, ställbart delta och tyglar/sidostycken med elastisk effekt får inte användas.
• Domare ska utesluta ryttare som inte hanterar betsling enligt code of conduct. Om uteslutning skett får 

inte omstart ske och inte heller start i följande moment på samma betsling. 
• Alla typer av sadlar får användas



FIGURER
Exempel på figurer som rids i WE´s dressyrprogram är följande: 

Tre cirklar med minskande diameter
Cirklarna måste påbörjas och samtliga avslutas (stängas) på samma punkt.
Den första cirkeln på ca 20 meter ska utföras i mellangalopp 
Den andra cirkeln på ca 15 meter ska utföras i arbetsgalopp 
Den tredje cirkeln ca 10 m ska utföras i samlad galopp.
Övergångarna ska vara tydliga, flytande och omedelbara och ska i samtliga fall ske på 
samma punkt, motsvarande startpunkten.

Galoppövergångar (ökad och samlad) på tre sidor av tävlingsbanan
På långsidan måste en ökad galopp genomföras
Före kortsidan: övergång till samlad galopp som bibehålls genom hörnpasseringen
På kortsidan: samlad galopp 
Genom hörnpassering och ut: övergång till ökad galopp
På långsidan (och tredje sidan): ökad galopp

Åttvolter
Denna figur består av två cirklar av samma storlek, vilka förenas i centrum av åttan. Ryttaren ska 
rakställa hästen ögonblicket innan bytet av riktning sker i figurens centrum. 
Byte av riktning kan ske genom halvhalter/omställning, enkelt byte eller galoppombyte.

Serpentin
A. Vid utförande av serpentin ska ryttaren rida lika stora halvcirklar förbundna med raka linjer. 

Halvcirklarna ska tangera långsidorna och vid passerandet av medellinjen ska hästen vara 
parallell med kortsidorna. Beroende på antalet bågar i serpentinen varierar halvcirklarnas 
storlek och längden på den raka linje som förbinder halvcirklarna. Serpentinen påbörjas vid 
eller strax efter kortsidans mitt och avslutas strax före eller vid motsatta kortsidans mitt

B. Serpentiner med en båge på långsidan utförs med 5 meter eller 10 meters avstånd från 
fyrkantspåret. 



Protokoll för LC samt Svår WE



Vilka teknik/speedhinder finns?
De hinder som ingår i teknik- och 
speedmomentet är följande

1. Tunna / 2 tunnor*
2. Tre tunnor*
3. Träbro*
4. Enkelslalom*
5. Parallellslalom*
6. Fålla*
7. Lydnadshinder*
8. Grind*
9. Flytta mugg*
10. Klocka i korridor
11. Bord*
12. Ryggning i mönster
13. Sidvärts över bom*
14. Lans ur tunna
15. Lans i tunna
16. Ring
17. Dike*
18. Bank

Hinder - TR X – Moment 1063
Uttrycket hinder motsvarar en 
svårighet som ska lösas av ryttaren.

*I det fall samma hinder används två 
gånger skall repetitionen göras i annan 
riktning. 

Titta på en film som presenterar alla hinder 
(utom dike och bank) 
https://vimeo.com/167262813

1. Två tunnor

3. Träbro

4. Enkelslalom

2. Tre tunnor

Ett hinder får endast förekomma en gång per bana med undantag för sidvärts över bom. 

https://vimeo.com/167262813


8. Grind trä

5. Parallellslalom 6. Fålla 7. Lydnadshinder

9. Flytta mugg8. Grind rep



10. Klocka i korridor

11. Bord

12. Rygga i mönster 

13. Sidvärts över bom

14. Ta lans 15. Lämna lans 



Veta mer
Läs Teknikbilagan som finns på SvRFs hemsida, tävling, TR.

18. Bank

17. Dike 

16. Ring

http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_42094/cf_559/Bilaga_Teknik-_Speedhinder_2015.PDF


Så här kan en banskiss och teknikprotokoll se ut



Utdrag ur TR X:

Bana för Speedmoment – Moment  1070

• Antalet hinder får maximalt vara samma antal som i 
teknikmomentet i aktuell klass.

• Hinder får läggas till och tas bort och bansträckning får 
ändras jämfört med teknikbanan.

• I speedmomentet får ridning med lans på annat hinder än 
ringen endast förekomma i Medelsvår och Svår klass.

Så här kan ett speedprotokoll se ut

Bedömning  – Moment 1071
Bedömning av speedmoment ska basera 
sig på summan av följande:
• Tid för genomförande av ritten
• Tidstillägg för hinderfel 5 alternativt 30 

sek
• Bonus för fångad ring ger 10 sek avdrag
• Inget tidstillägg vid missad eller 

nedslagen ring



TR X - Moment 1099 Protokoll och Resultatberäkning 

Dressyr: Poäng anges i antal och procent
Teknik: Poäng anges i antal och procent
Speed: Tid med eventuella tidstillägg och avdrag ger resultatordning

Startande i varje moment får poäng enligt följande: 
Segraren får poäng = antalet startande + 1, om antalet startande understiger 10 får segraren 10 poäng. 
Tvåan får poäng = antalet starter -1, om antalet startande understiger 10 får tvåan 8 poäng. 
Trean får poäng = antalet starter -2, om antalet startande understiger 10 får trean 7 poäng och så vidare. 

Vid lika placering erhåller båda aktuell poäng och nästkommande poängsteg hoppas över. Det vill säga en delad 
andraplats ger båda ryttarna poäng för 2:a plats och nästföljande får poäng för 4:e plats. Den ryttare med högsta 
sammanlagda totalpoängen blir segrare  i klassen. Vid sammanräknad lika poäng avgörs placering 1 till 3 av 
resultatet i teknikmomentets bedömningspunkter för allmänna intryck. 
Ekipage som uteslutits eller utgått i något moment ska ha poäng i genomförda moment, men placeras efter de 
som genomfört samtliga moment, oavsett sammanräknad poängsumma.



Så här kan en resultatlista se ut

Klass Lätt C Dressyr % Poäng Teknik % Poäng Speed  tid Poäng Totalresultat Tot placering

Maja Andersson -

Prim

58.25 2 62.33 3 2.35.00 2 7 8

Lisa Nilsson -

Nektar

62.45 5 60.03 2 Utesl. - 7 9

Tove Jansson -

Freja

68.35 8 73.24 10 1.58.00 8 26 1

Britta Forslund -

Nougat

56.78 1 63.56 4 2.31.00 3 8 7

Elsa Boström –

Pirat

65.35 7 68.87 8 2.25.00 4 19 4

Anna Medin –

Balou

72.28 10 67.15 7 2.02.00 6 23 2

Sara Thuresson -

Ceasar

63.34 6 66.78 6 1.55.00 10 22 3

Fia Karlsson - Tuva

60.21 4 65.33 5 2.21.00 5 14 5

Mia Persson –

Smilla

59.28 3 58.22 1 2.01.00 7 11 6



BRA INFORMATION

www.ridsport.se klicka på Working Equitation

Här hittar du:

• Program och protokoll

• Domarlista

• Godkända banbyggare

• WE-kommittén

• Börja tävla WE (PDF)

• Hjälp till arrangörer (PP)

• Grenledare

• Utbildning

• En introduktionsfilm

• Notera att komplett domar-/banbyggarförteckning 
även finns här

• Och en massa annat också

Under Tävling/TR hittar du

• TR X Working Equitation – uppdateras vartannat år 

• Bilaga Dressyr

• Bilaga Teknik

SvRF:s Officiella sida för WE på Facebook

Working Equitation - en presentations-/introfilm om WE

Banor som är prövade/tävlade. Dock inte sagt att alla är bra 
men kan användas som inspiration: 
http://ulrikapernler.wix.com/bankbankenwe

WE på ridskolan ett övningshäfte för den som vill använda WE i 
sin ridskoleverksamhet.

Hösten 2016 examineras de första C-tränarna i WE. 
Under utbildningen har ett grupparbete gjorts om 
”Säkerhetsaspekter och inlärning av WE-hinder”.

Tips om var och av vem du kan få hjälp med WE-träning:
http://trana-mer-working-equitation.webnode.se

http://www3.ridsport.se/
http://www3.ridsport.se/Tavling/Working-Equitation/
http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/
https://www.facebook.com/svrfworkingequitation?fref=ts
https://vimeo.com/133369094
http://ulrikapernler.wix.com/bankbankenwe
http://ulga.weebly.com/
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_54978/cf_559/S-kerhet_hinderinl-rning_m_bilder_JB_25_april.PDF
http://trana-mer-working-equitation.webnode.se/


WE-händelser under 2016:

• 23 officiella tävlingar genomfördes

• Regler för Ridskolecupen i WE introducerades

• Tävlingscuper såsom Mälarcupen och Smålandscupen genomfördes

• För 4e året genomfördes Riksmästerskapet, med korande av riksmästare för junior och senior

• Flera uppvisningar genomfördes. De mest besökta var Gothenburg Horse Show och Elmia, 
Jönköping

• Reglerna för internationellt tävlande sågs över. För att kvalificera sig till internationellt tävlande 
krävs två internationella/nationella tävlingar under de senaste 24 månaderna med minst 62% i 
både dressyr och teknik och genomförd speed.

• Flera distrikt genomförde DM i WE under året och framför allt under hösten.

• C-tränarutbildningen införlivade WE och hösten 2016 examinerades de första C-tränarna i WE. 

• Fortbildning för WE-domare och banbyggare genomfördes.

• Introduktionskurser i WE genomfördes på olika platser i landet.

• Årets WE-konvent genomfördes genom en novemberkryssning.



Denna introduktionskurs på distans är skapad av  Jackie Braconier och Cecilia Hansson för WE-kommittén 2016. Rev. 2017-05.


