
 

 

 
 

Nu är det äntligen dags!! 
 
 
Om ett par dagar är det skarpt läge, då öppnar inlämningen för DELCUP 1, 
Onlinecupen för Working Equitation, vilket innebär att du är välkommen att 
sända in din ritt/dina ritter från och med den 7:e fram till den 27 november kl 
18.00. 
 
 
 
Regler och anvisningar: 
Läs gärna återigen igenom cupens regler och anvisningar inför filmandet som står på 
FG Equitations webbsida. Där hittar du även banskisserna. 
 
 
Sänd in din ritt: 
När din ritt/dina ritter bliit filmade enligt anvisningarna, sänder du in dessa till cupen 
på något av följande sätt: 

 Ladda upp filmen på Dropbox. Du behöver inte ha ett eget Dropboxkonto.  
 Ladda upp ritten på din Youtubekanal och skicka länken till 

graucobf@gmail.com .  
 
 
Betalning: 
Du erlägger avgiften antingen via Swish (123-2107209) eller Plusgiro (18 74 828-5). 
Uppge namn och klass/-er vid betalningen.   
När betalningen registrerats får du en personlig inbjudan att ladda upp din film på 
Dropbox. (Bortse från inbjudan om du väljer att ladda upp på Youtube, då skickar du 
bara länken).  Du får kvitto på erlagd summa i samband med protokollet. 
 
Startavgifter: 
WE-dressyr + teknik: 250 kr/start  (A-spåret)   Länk till klasserna 
Endast teknik: 150 kr/start. (B-spåret). 
 
 
Protokoll och återkoppling på ritten: 
Ambitionen är att du ska få din ritt bedömd och få återkoppling + övningsförslag via 
mail några dagar efter att betalningen registrerats och din film kommit FG Equitation 
tillhanda.  
Vid tillfällig hög belastning kan det komma att dröja ytterligare några dagar vilket jag 
hoppas ni har överseende med.   

 

- Lycka till! 
Fredrik Graucob  

Domare och banbyggare 
FG Equitation 

https://example.com
https://fg-equitation.webnode.se/onlinecup-we/regler-och-anmalan/
https://fg-equitation.webnode.se/onlinecup-we/
mailto:graucobf@gmail.com


 

 

TIPS  
Programmen för WE-dressyr hittar ni bl a på Stallbacken. Mått på WE-dressyrbanan är alltid 20x40 m. 
Hur man rider teknikhinder och vad som bedöms hittar ni i Hinderbilagan. 
 
 
Alternativa teknikhinder: 
OBS att det finns många sätt att bygga sina provisoriska WE-hinder, här presenteras ett urval av idéer 
som jag stött på och som fungerat. Det viktiga är att vara noga att bygga av material som hästen inte 
kan fastna och göra sig illa på. 
 
Slalompinnar: 
Det finns många finurliga lösningar, som att sticka ner pinnar i hinkar med sand, att köpa hinderfötter 
avsedda för agility att hålla upp slalompinnarna med, etc. Tillverkar man egna slalompinnar så kan 
man använda sk VP-rör i plast. Finns på Jula/Biltema och liknande affärer. Det går även bra att 
använda vanliga hinderstöd. 
 
Flytta mugg: 
Liknande pinnar som ovan, men lägre, se hinderbilagan. Hinderstöd med en stor ”mugg” (=liten hink 
eller kon) som passar diametern på stöden. Sistnämnda blir lite klumpigare att hantera när muggen 
ska flyttas, men fungerar. 
 
Bord: 
Här handlar det ofta om att riktiga bord är lite väl låga om man har en högre häst. 
Du kan använda en tunna att sätta kannan på, eller stapla flera ”sockerbitar” på varandra till önskad 
höjd.  
 
Klocka i korridor: 
Först och främst, om du inte har möjlighet att bygga enkel klockhållare, så kan du bygga själva hindret 
som vanligt, med bommar som korridor och hinderstöd längst fram men därefter fingera ringandet. 
Inridningen, halten och ryggningen och vilken hand du ”ringer” den osynliga klockan med kan ju 
iakttas och bedömas ändå. Annars är en enkel anordning, att skaffa en lagom lång brädbit där du 
fäster klockan i ett rep i ena änden och spikar fast andra änden av brädan i din hinderstöd av trä. 
 
Fålla: 
Du vill helst ha fållans inhägnad en bit upp från marken, t ex genom att lägga bommar på 
sockerbitar/hinderstöd eller att köpa ett flertal högre plastkrukor att ringa in fållan med. I sista fall kan 
du lägga bommar på marken för att markera fållan. Glöm inte att ha något i mitten av fållan.  
 
Repgrind: 
Två hinderhållare med ett stadigt rep emellan. Gör en rymlig ögla du kan lägga över hinderstödet när 
du stänger. Ett för tunt och sladdrigt rep kan vara knepigt att hantera för ryttaren så välj gärna ett rep 
med lite tyngd i.  
 
Tjur/ring: 
Här behöver du två tunnor eller liknande som är stadiga nog att hålla upp lansen utan att välta. 
Material spelar ingen roll – plåttunnor kan dock vara skramliga. Rundstav av lämplig längd (kvastskaft 
fungerar ofta för ponnys men om du rider stor häst så kan det vara bra att satsa på en längre lans). 
Ringen brukar orsaka huvudbry. Vad den består av (har sett allt från plastringar till ring av hoprullad 
vajer mm) spelar inte så stor roll bara den håller en inre diameter på 15 cm. Du ska på något sätt 
kunna ställa den på ”tjuren” utan att ringen trillar. En liten ”fot” längst ner kan fungera. För vår egen del 
har vi fäst en skåpsmagnet på tjuren och en metallbricka på ringen, så att den blir lätt att snäppa fast 
på tjurens skåpsmagnet. 
Som tjur kan du använda en upp och nedvänd tunna, ett lägre hinderstöd på ca 60 cm eller annat som 
kan hålla upp ringen. Det måste inte vara något djurliknande. 
 
 
För den som vill satsa på en riktig hinderpark för WE, men inte har tid/ork/kunskaper nog för att bygga 
så finns färdiga WE-hinder att beställa från Equimontage AB 

http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program.html
https://www.hooks.se/pub_images/original/720309-01-00000_1.jpg?extend=copy&width=512&method=fit&height=512&type=webp&timestamp=1646133262
https://www.biltema.se/bat/tagvirke/juterep/sisalrep-2000034511?gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZkv01DDivdRaRNSzjFBuxI1RTdW_jHYWqipoO86F3HjfppH7F9w_LBoC_e8QAvD_BwE
https://www.bauhaus.se/verktyg-arbetsklader/jarnvaror/sakerhet/hanglas/magnetlas
https://equimontage.se/?fbclid=IwAR2jyEOJcMOvOlS4lz9qrB3UVAIunw7jR7O4W00whm0_O9tGlA0ost4cdS0
https://ridsport.se/download/18.4ddd7ff0182f24f4de61132/1661951866859/tr-x-hinderbilaga-teknik-speed.pdf



