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Programbeskrivning TiH nivå 1 
 
Banan är 20 x 40 meter eller 20 x 60 meter. 
Om banan är 20 x 60 meter rids kortsidorna som 18-meters volt. Om ridbanan är 20 x 40 
meter rids kortsidorna som 14-meters volt. På vardera kortsida är det volter på ca 18/14 
meter, som utgår från A/C. Se de tre skisserna. Moment 1 och moment 2 rids i tölt eller 
trav, men bägge momenten ska visas i samma gångart. Om momenten visas i trav skall 
ryttaren rida lätt på korrekt diagonal med byte av ”sittben” vid X. Moment 3 är i skritt, 
med halt vid C.  
 
Tävlingen delas upp i tre moment: 

Ryttaren kommer in på banan och får ta sig via valfri ridväg (dock max 1 minut) till A. 
 
Moment 1: Åttbanan. Ryttaren kommer fram i arbets- till mellantempo tölt (trav) och 
hälsar vid A (i tölt/trav). Rider ett varv i arbets- till mellantempo på den speciella 
åttbanan, se skiss. Viktigt är att hålla jämn rytm (takt och tempo) igenom hela momentet. 
Vid A börjar Moment 2. 
 
Moment 2: Volter. Ryttaren rider i valfritt tempo (samma tempo ska dock hållas genom 
hela Moment 2) enligt skissen in på 18- metersvolten (14 meter om det är en 20 x 40-
bana) vid A och rider ett varv på den. Följer sedan diagonallinjen till den andra kortsidan 
och rider ett varv på 18-metersvolten (14 m) vid C och rider ett varv på den. Följer sedan 
diagonallinjen över banan och fortsätter in på storvolten. Vid A börjar moment 3.  
 
Moment 3: Diagonalt i skritt. Vid A gör ryttaren en övergång till skritt och rider 
diagonalt i en avslappnad, men ändå energisk skritt med tygelkontakt och vid C gör 
ryttaren halt 3 sekunder och tackar med nickning. Programmet är klart och ekipaget 
lämnar banan.  Se skiss. 
 
Ryttaren får välja egen musik och välja ljudvolym (lågt, mellan eller högt). Om ryttaren 
ej lämnar in egen musik väljer speakern musik och volym. 
Hästen ska ha sadel (med eller utan bom), huvudlag, tränsbett, tyglar och fyra skor 
(hovbeslag enligt FIPO). Övrig godkänd utrustning är: nosgrimma och pad/vojlock. 
Boots eller annan skyddsutrusning på hovar/ben är ej tillåtet. Spö är ej tillåtet. Hästens 
man får vara flätad. 
Ryttarens klädsel ska vara enligt FIPO. 
Nivå 1 bedöms efter kriterierna i del A av utbildningsskalan, dvs. takt, lösgjordhet och 
kontakt. 
 
Lycka till! 
Tölt in Harmony den 30 januari 2014.  
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Programbeskrivning TiH nivå 2 
 
Banan är 20 x 40 meter eller 20 x 60 meter. 
Om banan är 20 x 60 meter rids kortsidorna som 18-meters volt.  Om ridbanan är 20 x 40 
meter rids kortsidorna som 14-meters volt. På vardera kortsida är det volter på 8- meter, 
som utgår från A/C. Se de tre skisserna. Alla moment rids i tölt utom övergången från 
tölt via skritt till halt vid avslutningen av ”Moment 3”.  
 
Tävlingen delas upp i tre moment: 
Ryttaren kommer in på banan och får ta sig via valfri ridväg (dock max 1 minut) till A.  
 
Moment 1: Åttbanan. Ryttaren kommer fram i arbets- till mellantempo tölt och hälsar 
vid A (i tölt). Rider ett varv i arbets- till mellantempo på den speciella åttbanan, se skiss. 
Viktigt är att hålla jämn rytm (takt och tempo) igenom hela momentet. Vid A börjar 
Moment 2. 
 
Moment 2: Volter. Ryttaren rider i valfritt tempo (samma tempo ska dock hållas genom 
hela Moment 2) enligt skissen in på 8-metersvolten vid A och rider ett varv på den. Följer 
sedan diagonallinjen till den andra kortsidan och rider ett varv 8-metersvolten vid C och 
rider ett varv på den.  
 
Moment 3: Tempoväxlingar. Ryttaren fortsätter i arbetstölt förbi C och rider in på 
diagonallinjen där ökningen börjar. Vid X börjar nedsaktningen och där det böjda spåret 
börjar skall hästen återigen vara i arbetstempo fram till nästa diagonallinje där den andra 
ökningen börjar. Den andra nersaktningen börjar vid X och där det böjda spåret börjar 
skall hästen återigen vara i arbetstempo. Därefter övergång till skritt och vid C gör 
ryttaren halt 3 sekunder och tackar med nickning. Programmet är klart och ekipaget 
lämnar banan.  Se skiss. 
 
Ryttaren får välja egen musik och välja ljudvolym (lågt, mellan eller högt). Om ryttaren 
ej lämnar in egen musik väljer speakern musik och volym. 
Hästen ska ha sadel (med eller utan bom), huvudlag, tränsbett, tyglar och fyra skor 
(hovbeslag enligt FIPO). Övrig godkänd utrustning är: nosgrimma och pad/vojlock. 
Boots eller annan skyddsutrusning på hovar/ben är ej tillåtet. Spö är ej tillåtet. Hästens 
man får vara flätad. 
Ryttarens klädsel ska vara enligt FIPO. 
Nivå 2 bedöms efter kriterierna i del A och B av utbildningsskalan, dvs. takt, lösgjordhet, 
kontakt schwung och rakriktning. 
 
Lycka till! 
Tölt in Harmony den 30 januari 2014 
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Programbeskrivning TiH nivå 3 
 
Banan är 20 x 40 meter eller 20 x 60 meter. 

Om banan är 20 x 60 meter rids kortsidorna som 18- meters volt. Om ridbanan är 20 x 40 
meter rids kortsidorna som 14-meters volt. På vardera sida om X är det volter på ca 8- 
meter. Se de tre skisserna. Alla moment rids i tölt utom övergången från tölt via skritt till 
halt vid avslutningen av ”Moment 3”.  

Tävlingen delas upp i tre moment: 

Ryttaren kommer in på banan och får ta sig via valfri ridväg (dock max 1 minut) till A.  
Moment 1: Åttbanan. Ryttaren kommer fram i arbets- till mellantempo tölt och hälsar 
vid A (i tölt). Rider ett varv i arbets- till mellantempo på den speciella åttbanan, se skiss. 
Viktigt är att hålla jämn rytm (takt och tempo) igenom hela momentet. Vid A börjar 
Moment 2. 

Moment 2: Volter. Ryttaren rider i valfritt tempo (samma tempo ska dock hållas genom 
hela Moment 2) enligt skissen in på den närmaste 8-metersvolten och rider två varv på 
den. Följer sedan diagonallinjen till den andra 8-metersvolten och rider två varv på den. 
Följer sedan diagonallinjen över banan och fortsätter in på storvolten. Vid C börjar 
moment 3. 

Moment 3: Tempoväxlingar. Ryttaren fortsätter i arbetstölt förbi C och rider in på 
diagonallinjen där ökningen börjar. Vid X börjar nersaktningen och där det böjda spåret 
börjar skall hästen återigen vara i arbetstempo fram till nästa diagonallinje där den andra 
ökningen börjar. Den andra nersaktningen börjar vid X och där det böjda spåret börjar 
skall hästen återigen vara i arbetstempo. Därefter övergång till skritt och vid C gör 
ryttaren halt 3 sekunder och tackar med nickning. Programmet är klart och ekipaget 
lämnar banan.  Se skiss. 

Ryttaren får välja egen musik och välja ljudvolym (lågt, mellan eller högt). Om ryttaren 
ej lämnar in egen musik väljer speakern musik och volym. Hästen ska ha sadel (med eller 
utan bom), huvudlag, tränsbett, tyglar och fyra skor (hovbeslag enligt FIPO). Övrig 
godkänd utrustning är: nosgrimma och pad/vojlock. Boots eller annan skyddsutrusning 
på hovar/ben är ej tillåtet. Spö är ej tillåtet. Hästens man får vara flätad. 

Ryttarens klädsel ska vara enligt FIPO. 
Nivå 3 bedöms efter kriterierna i del A, B och C av utbildningsskalan, dvs. takt, 
lösgjordhet, kontakt, schwung, rakriktning och samling.  

Lycka till! 

Tölt in Harmony den 30 januari 2014 


