
INBJUDAN ! 

I ett samarbete mellan Uppland-Västmanland Ridtravardistrikt, Svenska Hästars Värn och Ridklubben 

Rimbo Ryttare vill Vi bjuda in till en dag i hästens tecken! 

Datum: 10/5–2018, Bangång 9.00, första start 9.30 

Plats: Ridklubben Rimbo Ryttare 

Dagen kommer att inledas med en ”häst-agility” där hästen får ledas genom en uppställd Trab bana 

till hands – stora som små! Här får nyfikna, oerfarna chans att testa banan från marken. Därefter Pay 

and Trab där ekipage får starta i ridtravarens egen klass Trab. 

Anmälan till agility och Pay and Trab sker till styrelsen@uppvast.se  Betalning 150: -/start sker innan 

start via Swish till 123 249 32 45 alternativt kontant betalning med jämna pengar. Ange i anmälan 

vilken/vilka klasser som avses. Tävlingsledare för dagen är Sofia Eklund – 0727 277 272. 

Klass 1 Agility 0-18 år 

Klass 2 Agility 18 år och uppåt 

Klass 3 Pay and Trab 0-18år 

Klass 4 Pay and Trab 18 år och uppåt 

Sista anmälningsdag: 1/5 

 

TRAB – Trab är en gren speciellt framtagen för att Ridtravarförbundet med avsikten att förbättra 

kommunikationen mellan häst och ryttare. Målet är att få ett säkrare ekipage som samarbetar och 

förstår varandras signaler. För att klara en Trab bana behövs god koordination, finmotorik och 

samarbete. En Trab klass inleds med en funktionskontroll där ryttaren leder i hästen på bana som 

därefter visas enligt domarens anvisningar. Hästen ska här villigt följa ryttaren och domaren kommer 

att bedöma hästens kondition, rykt och hovvård såväl som tillpassning av sadel och träns. De olika 

momenten rids i nummerordning enligt banskiss och de olika momenten startar när hästen sätter en 

hov innanför markeringen och får 5 straffpoäng för varje nedriven momentmarkering. Trab 

genomförs i skritt, trav och galopp vilket anges på banskissen.   

 

Dagen avslutas med en duell i Trab mellan en representant från Ridtravarföreningen, en foderhäst 

från Svenska Hästars Värn och en häst från ridskolan.  

Det kommer under dagen finnas lotter att köpa med fina vinster från vår sponsor Glada hästen i 

spiltan, där intäkterna går oavkortat till föreningarna. Självklart kommer café Skorpan hålla öppet 

under dagen för fika och lättare lunch.  
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