
VRF 2022 

 
 
 
 

 
 
 
Tips från banbyggare inför och under hopptävling  
 
Nedan finns tips från banbyggare som varje arrangör ska läsa igenom i samband med planering av 
tävling. 
 
Grundpunkterna som finns att läsa mer om nedan 

- Code of conduct 
- Bra underlag 
- Varierat och stabilt hindermaterial 
- Meddela banbyggare direkt när tävlings ställs in, och använd gärna samma banbyggare nästa 

gång. 
- Kunnig banchef med förberedd banpersonal 

 
Code of conduct 
Code of conduct är tio punkter om hästens välbefinnande och välfärd i all hantering, träning och 
tävling som ridsportförbundet står för och står inskrivet i dess stadgar. Alla som hanterar häst ska 
känna till och följa dessa punkter. 
Det är även en viktig del som banbyggaren ska förhålla sig till. 
 
Nivå / bedömning / kval / meeting 
En stor och viktig del av banbyggarens arbete, där mycket tid läggs, är att hålla sig på rätt 
svårighetsnivå då bansträckningen alltid ska vara rytmisk och ha lagom stora bågar. TR styr t.ex. antal 
språng och vilka svårigheter som ska förekomma på respektive nivå. TR, bedömning och ev. kval har 
stor påverkan i banbyggarens planering. 
Banor ska harmonisera och vara varierande mellan olika nivåer och det får inte blir för svårt att bygga 
om mellan klasserna. 
 
Storlek på bana 
Vilken storlek banan har, påverkar väldigt mycket, men även vilket underlag den har. 
Vid inomhustävlingar blir det en typ av banor där varje meter i bredd påverkar flyt, rytm och 
svårighet mycket.  
Vid utomhustävlingar vill man få annan karaktär på bansträckningen och är banan liten är det svårt 
att få utomhuskänsla. 
Underlaget påverkar avstånden mellan hindren, men även saker runt om banan kan påverka. 
Banbyggaren har kunskap om olika underlag men det är svårt att vara expert på olika platser. 
Önskvärt är om det finns funktionär som är kunnig på underlaget på platsen och vet hur det bäst 
hanteras. 
 
Hindermaterial 
Stöd ska vara stabila men lätta att flytta eller att dra på marken. 
Bomhållare ska vara godkända till exempel säkerhetshållare och djup på hållare. Viktigt att 
säkerställa så säkerhetshållare fungerar som de ska. 
Bommar ska vara av rätt vikt och längd. 
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Karaktärshinder och vattenmattor är alltid trevligt att ha med. 
Gärna varierande material; färg, text, mönster m.m. Plankor, grindar och lådor är bra utfyllnad men 
de behöver finnas i olika nivåer, speciellt på ponnytävlingar. 
 
Planering och förberedelser 
Att rådfråga banbyggaren om bedömning och klasser är önskvärt om banbyggaren bokas i god tid.  
När banbyggaren får ett uppdrag börjar planeringen med banskissen. Man måste läsa igenom regler 
för klass och bedömning för att veta antal språng m.m. 
Kvalregler måste också tas hänsyn till så allt stämmer för att kvalet ska räknas. 
I denna planering läggs mycket lång tid för att det ska bli bra och rättvist. 
Vid inställd tävling är det önskvärt om banbyggaren meddelas omgående och att man tänker på att 
fråga samma banbyggare nästa gång det är tävling, för oftast finns en grundplanering redan klar. 
 
Banpersonal och funktionärer 

- Bra kommunikation krävs mellan sekreteriat, domare, banchef och banbyggare 
- Banchef ska vara kunnig och organiserad. 
- Banpersonal ska vara förberedd och intresserad av uppdraget. 
- Personal och maskiner för prepareing av underlaget 

Att funktionärerna, vilken uppgift de än har, är intresserade, vill lära sig, är uppmärksamma och lätta 
att instruera, underlättar samarbetet och förenklar tävlingsdagen. 
Det är mycket jobb under ett meeting att planera ombyggnad, bygga om och kontrollera att allt blir 
rätt innan banan öppnas. Det är också tidspressat! 
Om alla är förberedda så undviker man stress och irritation. 


