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INDLEDNING 
 

 Dette hæfte angiver Dansk Rideforbunds grundlæggende mål og forventninger for design 
og etablering af terrænbaner på forskellige niveauer og typer af terrænridt. 

 

 Hæftet er DRFs officielle dokument med retningslinjer for design af terrænbaner. 
Dokumentet giver en tydeligt anvisning af, hvad der forventes i nutidens banebygning, men 
dokumentet skal også opfattes som et ”åbent projekt”, hvor nye ideer og vigtig erfaring 
implementeres. 

 

 Dokumentet opdateres jævnligt med alle nye tendenser og metoder som indsamles 
gennem erfaring på både internationalt og nationalt niveau. 

 

 Hæftet er tænkt som en vejledning og kan ikke stå alene, men skal ses som et supplement 
til DRF’s reglement, FEI Cross Country Course Design Guidelines og det på ”Banebygger- 
assistentkurset” udleverede materiale. 

 
 
 
 
 

Vision for terrænridtet 
Terrænridtet er den mest spændende, udfordrende og 
alsidige prøve på formåen og horsemanship, hvor den 
korrekte grunduddannelse og ridning skal belønnes. 

Terrænridtet fokuserer på rytterens og hestens evne til 
at tilpasse sig forskellige og varierende vilkår (vejr, 

terræn, beslutsomhed etc.) 
gennem springformåen, harmoni og gensidig tillid. 



4 
RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER VED TERRÆNBANEBYGNING 

FORMÅL OG FILOSOFI  
 

 Terrænbanebyggerens (TBB) opgave er at skabe gode baner på alle niveauer, samt at 
producere ”gode billeder”. For den korrekt uddannede ekvipage skal banen opfattes som 
enkel. 
 

 Det er TBB’s ansvar at udforme terrænbanen således, at den bidrager til at forbedre hest 
og rytter. 

 

 TBB bør ikke bygge for at ”teste de bedste”, men bygge baner, som er tilpasset niveauet, så 
alle ekvipager, der er korrekt uddannet, har mulighed for at fuldføre. 
 

 På niveauer under 3*** skal hovedvægten lægges på at uddanne hest og rytter gennem 
forskellige forhindringstyper med stor variation i de stillede spørgsmål. 

 

 ”Den røde tråd” gennem niveauerne er vigtig, hvor den gradvise øgning af sværhedsgraden 
i banerne skal afspejle det tilsigtede niveau. 

 

 På de højere niveauer (3* og 4*) ligger hovedvægten mere på at teste kompetencerne hos 
ekvipagen på en sofistikeret måde. Intensiteten i banen øges gradvis op gennem 
niveauerne.  

 

 Den overordnede filosofi er, at antallet af gennemførte ekvipager og produktionen af 
”gode” spring, er vigtigere end antallet af fejlfrie. Dog vil kvaliteten på de deltagende 
ekvipager samt vejrforhold på dagen påvirke det statistiske resultat og skal derfor tages 
med i evalueringen af banen.  

 

 På alle niveauer er målet at alle gennemfører banen. Sværhedsgraden på banen må dog 
ikke lempes for at opnå dette. De ekvipager der gennemfører skal derfor være dem som er 
uddannet til niveauet. 

 

VIGTIGT - alle kanter på 
forhindringerne skal være afrundede – 
både på forkanten og på bagkanten. 
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RETNINGSLINJER 
 
Det er vigtigt at Teknisk Delegeret (TD) og TBB kender retningslinjerne for de forskellige 
sværhedsgrader og har forståelse for banens uddannende formål gennem de forskellige niveauer. 
Ideelt set skal sværhedsgraden på et bestemt niveau være det samme over hele landet.  
 

 TBB’s opgave er at skabe en egnet prøve for konkurrencen uden at udsætte ekvipagen for 
større risiko, end det er absolut nødvendigt, for at teste ekvipagen i niveauet. 

 

 Forhindringer og spørgsmål bør aldrig være sværere end normen for konkurrencens 
sværhedsgrad. 

 

 De spørgsmål der stilles på banen skal være så klare og tydelige, at de ikke kan misforstås 
af hesten. 

 

 Ekvipagens selvtillid skal opbygges - ikke nedbrydes. 
 

 Fordringerne beskrevet i DRF’s reglement skal overholdes. 
 

 Alle spørgsmål skal være klare. Det er ikke acceptabelt at forsøge at ”snyde” hesten med 
ukorrekte afstande eller ved at gøre spørgsmålet for kompliceret. 

 

 TBB må være opmærksom på og tage hensyn til de påvirkninger dårligt vejr kan have på 
banen og være forberedt på at forandre på banen, så det arbejde der forlanges af hesten 
ikke overstiger det forventelige pga. naturens luner. Dette gælder uanset niveauet. 

 

 TBB skal være sin egen største kritikker. 
 

 TBB skal i sit design af baner medtage hensynet til, at banen skal forbedre og klargøre 
ekvipagen til næste niveau. 

 

 På alle niveauer skal banedesignet være af en sådan beskaffenhed, at designet afprøver, 
hvad ekvipagen kan og ikke forsøger at bevise, hvad ekvipagen ikke kan. 

 

 Alle baner skal give ekvipagen en positiv oplevelse. 
 

 Alle forhindringer skal være forsvarligt fastgjort til underlaget. 
 

 Alle spring og forhindringer skal have en tydelig markeret grundlinje. 
  

På alle breddespring bør bagkanten være 5 cm 
højere end forkant. 
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BANENS FORLØB 
 
Alle baner på alle niveauer bør være inddelt i tre faser. 
 

 Starten: 3-5 forhindringer som hest og rytter kan komme godt i gang på, og ride positivt og    
                i  en god rytme over. 

     Jo højere niveau jo færre forhindringer behøves. 
 

 Midten: Det er i denne del af banen at de vigtige spørgsmål skal stilles, start gerne med det   
               letteste og øg gradvis sværhedsgraden i løbet af denne del af banen. 

    Introduktion af  ”nye” forhindringstyper til et givent niveau bygges også her.  
    TBB bør også sikre, at ”nye” forhindringstyper placeres i sving eller  
    op ad bakke for at give rytteren mulighed for at dæmpe farten og derved i rette  
    rytme kunne overvinde forhindringen. 

                           Efter hvert spørgsmål placeres et ”tillidsspring” for at sikre, at selvtilliden hos hest      
                           og rytter bevares. 
 

 Slutning:   Afslutningen af banen bør bestå af et par enkle forhindringer, som kan skabe  
                  en god og positiv følelse hos ekvipagen inden mål.  
                  Forhindringerne bør placeres efter et sving og med en lige afridning. 

 
  

Husk at spring ”op ad bakke” er lettere end spring ”ned ad 
bakke” og sving før forhindringen gør det lettere for 
rytteren at bringe hesten i korrekt balance inden springet. 
Skarpe sving efter forhindringen bør undgås, da hesten 
opfatter det som straf.  
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”DEN GODE BANE” 
 

 Alle baner skal have flow og kunne rides i rytme. Skarpe sving bør undgås i starten og især i 
slutningen af banen. Snævre S- kurver kan ikke anbefales. 
 

 Sving skal i videst muligt omfang lægges før forhindringen, og skrappe sving efter 
forhindringen bør undgås. 

 

 Antallet af forhindringer på banen bør stå i forhold til banens længde: korte baner har få 
forhindringer/spring, og baner i max længde har max antal forhindringer/spring. 

 

 Forhindringer der er placeret i helt åbent terræn bør være indrammet, så ekvipagen får 
hjælp til at overvinde den springbare del. 

 

 Der bør ikke findes overraskelser bag forhindringerne, som kan distrahere hesten i 
afsættet. 

 

 Forhindringer med ”luft” under kan danne skygger, hvorfor der her med fordel kan fyldes 
op med relevant materiale. 

 

 Den vandrette forkant på en breddeforhindring bør være mindst 25 cm, og grundlinjen bør 
have samme dimension. ????? 

 

 Det er vigtigt, at hesten har mulighed for at bedømme bredden på forhindringen. Det kan 
derfor være nødvendigt at lave bordfladen en smule skrå og give bagkanten en farve, der 
ikke smelter sammen med baggrunden. 

 

 Ved åbne breddeforhindringer er det vigtigt, at forhindringen placeres sådan, at hesten 
ikke bliver distraheret af omgivelserne. 

 

 Trippelbarre og lignede forhindringer skal bygges konveks så midterbommen er lidt 
forhøjet. 

 

 TBB opfordres til at anvende enkelte (1-2) næsten lodrette forhindringer oxer og hjørner på 
niveauer fra CNC90/CNCP90. Placeringen af disse forhindringer skal ske med stor omtanke. 
Gerne ud af sving eller en smule op ad bakke og altid med fremskudt og tydeligt markeret 
grundlinje. Hermed tvinges rytteren til at forcere forhindringen i korrekt tempo og balance. 
Der er svært at angive den korrekte hældning på en lodret forhindring, det afhænger helt 
af terrænet, rytterens erfaring og niveauet på klassen. 

 

 Grøfter skal have en hvis dybde for, at hesten respekterer dem. Hvis grøften er mere end 
60 cm dyb, skal den konstrueres sådan, at hesten let kan komme op af grøften, hvis hesten 
skulle være landet i den. 
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 Gennemslagsforhindringer består af en fast og en blød del, som hesten skal kunne glide 
igennem uden at komme til skade. Den faste del bør være mindst 20 cm lavere end 
gennemslaget. Forskellen på den faste og bløde del bør være større jo højere forhindringen 
bliver. Ved dobbelt- eller trippelgennemslag bør rummet mellem gennemslagene være 
lukkede. 
 

 Er der dele af forhindringen som TBB ikke ønsker hesten skal springe, skal disse dele være 
bygget, så hesten tydeligt forstår, at her er det umuligt at springe. 

 

 A’tempospring, som ikke er i forbindelse med en trappe eller banket bør ikke forekomme i 
klasser under CNC100/CNCP1*. Placeringen af disse forhindringer skal ske med stor 
omtanke, så rytteren tvinges til at forcere forhindringen i korrekt tempo og balance. 

 

 Forhindringer der placeres i forbindelse med vand bør have en kontrastfarve (ikke helt 
hvid), så hesten klart kan skelne forhindringen fra omgivelserne. Undgå blanke overflader 
som kan spejle sig i vandet.  

 

 Ved nedspring i vand skal kanten være tydelig under hele konkurrencen.  
 

 Ved opspring ud af vand skal der være en tydelig grundlinje???, samtidig skal afstanden fra 
en evt. forhindringen før opspringet være mindst 3 galopspring. 

 

 Alle forhindringer skal være forsvarligt fastgjort til underlaget.!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Der bør altid være afrundede forkanter på forhindringerne. 
Forskning viser at hvis hesten kan glide af på forhindringen, 
stoppes hesten mindre ved et sammenstød og dermed 
mindskes risikoen for rotationsfald.  
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GRUNDLINJER 
 

 Alle spring og forhindringer skal have en tydelig markeret grundlinje. Dette er især vigtigt 
ved spring ned ad bakke og op af vand. 
 

 Fremskudt grundlinje bør anvendes hvor det forbedrer profilen på forhindringen. 
 

 Ved grøfter er det vigtigt, at hesten klart kan se kanten. Dette kan evt. gøres ved hjælp af 
en kontrastfarve. 

 
 
 
 
 

OPMÅLING AF BANEN OG FORHINDRINGERNE 
 

 Banens længde skal måles i det spor, som ekvipagen naturligt vil gennemføre banen i. 
Bruges alternativer skal det korteste spor måles. 
 

 Alle forhindringerne på banen fra og med spring 1, som har en indbydende profil, bør være 
bygget i de maximummål, der er gældende for klassen. Det gavner ingen at få en 
kvalifikation på en bane, som har været for lille til niveauet. 

 

 Forhindringer som er placeret ned ad bakke, i forbindelse med op- eller nedspring, med 
grav under eller andre steder hvor hesten kan have svært ved at opfatte den stillede 
opgave bør være under max mål. 

 

 Alle afstande på 4 galopspring eller derunder skal være målt, så afstanden passer med det 
antal galopspring man ønsker. 

 

 TBB må ikke forsøge at ’snyde’ hesten.  
 

 Før et spring bør de sidste 2-4 galopspring være på lige spor og på samme type bund, for at 
hesten kan forstå, hvad der forlanges af den. Større afstand mellem to forhindringer, giver 
rytteren mere tid til at skabe optimal balance og rytme inden forhindringen. 

 

 Ved forhindringer hvor der er en fast del, som ekvipagen skal passere under, skal afstanden 
fra jorden til den faste del af overliggeren være minimum 3.40 meter. Er forhindringen 
beklædt med et blødt materiale (gran, halm ect.), som ikke kan skade ekvipagen, skal det 
indvendige ”uglehul” være minimum 180 cm højt og 160 cm bredt.   
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FRA HESTENS PERSPEKTIV: 
 

 Tilridning op ad bakke: let så længe bakken ikke er stejlere end at tempo kan holdes. 
 

 Tilridning ned ad bakke: svært da hesten kommer på forpart og derfor behøver hjælp til at 
balancere. 

 

 Tilridning efter sving: let eftersom svinget hjælper med at bibeholde og evt. forbedre 
balancen. 

 

 Fra lys til mørke: svært da hesten behøver tid til at omstille sit syn så den kan se hvor den 
lander. 

 

 Mod dagslys: let der er ingen skygger og den ser fint omridset af forhindringen. 
 

 Kombinationer på lige spor: let den har tid til at bedømme og forstå det stillede spørgsmål. 
 

 Kombinationer på buet spor: svært da hesten skal bruge rytteren til at tage alle 
beslutninger. 

 

 Blind vej: svært (næsten umuligt) da hesten ikke kan se og dermed forberede sig på hvad 
der kommer. 

 

 Smalle forhindringer: svære da hesten har svært ved at dybdebedømme forhindringen. 
 

 Farver: let hvis der er gode kontraster. 
 

 
 
 
 

 
 

På de lave niveauer skal der være særlig opmærksomhed 
på, at ”nye” forhindringstyper placeres og bygges med 
omtanke. 



11 
RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER VED TERRÆNBANEBYGNING 

CNCP70  (P70)  
 

 P70 er det niveau, hvor mange ponyryttere og ponyer første gang stifter bekendtskab med 
militarysporten. 

 

 Ekvipagen skal her uddannes i at kunne ride en balanceret og kontrolleret galop i det åbne 
terræn og samtidig overvinde faste forhindringer. 

 

 Første skridt i uddannelsen sker gennem en anvendelse af få enkle forhindringstyper. 
 

 Hovedparten af ekvipagerne skal kunne ride banen fejlfrit. 
 

 Alle forhindringer bør være enkeltspring. Kun ved banket kan der nummereres med AB.  
 

 Træstammer, op- og nedspring, grav/grøft med skrå bagkant og gennemridning af vand 
flaget som port er gode forhindringstyper på dette niveau. 

 

 Frontbredden af forhindringer i helt åbent terræn bør på den springbare del ikke være 
under 4 meter. Er forhindringen smallere, skal der være en indramning, som er så bred, at 
den sammen med den springbare del af forhindringen opnår det anbefalede mål.  

 

 Den springbare del af forhindringen bør aldrig være under 2,5 meter. 
 
 
 
 
P70  fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 70 cm 

Max. højde med gennemslag 70 cm 

Max. bredde højeste punkt 80 cm 

Max. Bredde ved basis 130 cm 

Max. Bredde uden højde 80 cm 

Dyb landing max. 80 cm 

  

Distance 1200 – 1600 m 

Tempo 360 – 380 m/min. 

Max. antal forhindringer 12 

Max. antal spring 13 

  

Klasseindikator  lyserød 
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CNCP80  (P80)  
 

 P80 er det niveau, hvor vi må forvente at ponyrytteren har samlet en smule erfaring i 
militarysporten. 
 

 Formålet med niveauet er forsat at dygtiggøre ekvipagen i at kunne springe faste 
forhindringer i en balanceret og kontrolleret galop. 

 

 CNCP80 banen skal være udformet sådan, at den er forberedende for CNCP90. 
 

 Ekvipagens fortsatte uddannelse sker ved at anvende en større variation af 
forhindringstyper med enkle klare spørgsmål til rytter og pony. 

 

 Hovedparten af ekvipagerne skal kunne ride banen fejlfrit og inden for tiden.Der må 
forekomme en enkel kombination på lige spor med mindst 3 galopspring imellem. Denne 
skal let kunne springes i normalt tempo, og der må ikke stilles spørgsmål til linjen. 

 

 Trappe op kan forekomme, men der bør være med minimum 1 galopspring imellem hvert 
trin. 

 

 Vandforhindringen må være med et lille nedspring/kant. 
 

 Frontbredden af forhindringer i helt åbent terræn bør på den springbare del ikke være 
under 4 meter. Er forhindringen smallere, skal der være en indramning, som er så bred, at 
den sammen med den springbare del af forhindringen opnår det anbefalede mål. 

 

 Den springbare del af forhindringen må aldrig være under 2,5 meter. 
 
 
 
P80 fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 80 cm 

Max. højde med gennemslag 80 cm 

Max. bredde højeste punkt 100 cm 

Max. Bredde ved basis 140 cm 

Max. Bredde uden højde 100 cm 

Dyb landing max. 100 cm 

  

Distance 1500 – 2000 m 

Tempo 410 – 430 m/min 

Max. antal forhindringer 15 

Max. antal spring 16 

  

Klasseindikator  Hvid 
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CNCP90  (P90)  
 

 P90 er det niveau, hvor ponyrytter og pony introduceres til terrænbanens måde at stille 
spørgsmål på, dog stadig med hensyntagen til, at det er unge ryttere som stadig har lang 
vej endnu, før de er klar til mere komplicerede spørgsmål. 
 

 Formålet med niveauet er forsat at dygtiggøre ekvipagen i at kunne springe faste 
forhindringer i en balanceret og kontrolleret galop. 

 

 Den forsatte udvikling i uddannelsen sker ved at anvende en stor variation af 
forhindringstyper med klare spørgsmål til ekvipagen. 

 

 CNCP90 banen skal være udformet sådan, at den er forberedende for CNCP1*. 
 

 Det anbefales at der er op til 4 kombinationer. På lige spor anbefales mindst 2 galopspring 
imellem, og de skal let kunne springes i et normalt tempo. Ved forhindringer på svagt buet 
spor anbefales 4 - 5 galopspring imellem springene. 

 

 Trappe op må forekomme, men bør være med minimum 1 galopspring imellem hvert trin. 
 

 Hvis det på dette niveau anses for nødvendigt med et alternativ til en forhindring, så er den 
direkte vej sandsynligvis for svær og bør derfor ændres. 

 

 Frontbredden på hovedparten af forhindringernes springbare del bør ikke være under 4 
meter. Der bør max. være 2 smalle forhindringer på en CNCP90 bane, disse bør være 
minimum 2 meter og godt indrammet.  

 

 Hovedparten af ekvipagerne skal kunne ride banen fejlfrit. 
 

 
P90 fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 90 cm 

Max. højde med gennemslag 110 cm 

Max. bredde højeste punkt 110 cm 

Max. Bredde ved basis 160 cm 

Max. Bredde uden højde 110 cm 

Dyb landing max. 120 cm 

  

Distance 1500 – 2000 cm 

Tempo 450 – 470 m/min 

Max. antal forhindringer 15 

Max. antal spring 18 

  

Klasseindikator  Orange 
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CNCP1* (P1)  
 

 P1 er det niveau, hvor ponyrytter og pony forberedes til det laveste internationale niveau.  
 

 P1 er det første niveau, som tester rytterens færdigheder og ponyens ridelighed. Banens 
fokus begynder så småt at gå fra at sigte mod uddannelse til at være en endelig afprøvning 
af ekvipagens kompetencer. 

 

 På dette niveau skal der introduceres mellem 4 og 6 kombinationer, spørgsmål hvor det er 
nødvendigt at ride en eksakt linje, hjørne, grøfter etc. 

 

 Der anbefales et maksimum på 3 smalle forhindringer, som er under 2 meter i frontbredde. 
 

 Ved flere spring på buet spor må afstanden ikke være under 4 galopspring, og vinklen 
mellem springene må ikke være mindre end 45º,ved 5 galopspring ikke mindre end 60º og  
ved 6 galopspring ikke minder end 90º. 

 

 Alternativer skal kun bruges, hvor det ved ulydighed er svært at lave en ny tilridning til den 
direkte rute.  

 

 Skærpelsen af sværhedsgraden må aldrig overdrives og det er vigtigt at flowet i banen 
bibeholdes. 
 

 Intensiteten af forhindringer øges i forhold til P90 niveau, hvorfor der forekommer færre 
”transportspring” og flere relaterede forhindringer. Banen skal stadig være reel og må ikke 
stille akrobatiske krav til hverken pony eller rytter. Pony og rytter skal stadig uddannes og 
lære at drage nytte af de erfaringer de får. 

 
 
P1 fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 100 cm 

Max. højde med gennemslag 120 cm 

Max. bredde højeste punkt 120 cm 

Max. Bredde ved basis 170 cm 

Max. Bredde uden højde 200 cm 

Dyb landing max. 135 cm 

  

Distance 2000 – 3000 m 

Tempo 500 m/min 

Max. antal forhindringer 20 

Max. antal spring 25 

  

Klasseindikator  Gul 
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CNCP2* (P2)  
 

 P2 er den mest ultimative terræntest for ponyer, hvor pony og rytter testes i alle facetter 
af terrænspring, dog stadig under hensyntagen til, at det er unge ryttere vi tester. Kunsten 
er at bygge videre på de erfaringer ekvipagen har erhvervet sig i P1, ved at gøre de stillede 
spørgsmål mere sofistikerede. 
 

 Baner til dette niveau skal bygges, så den ekvipage der er bedst uddannet og hvor pony og 
rytter har den største tillid til hinandens formåen kommer lettest gennem banen. 

 

 Niveauet indeholder færre ”tillidsspring”. Der bør være mellem 6 og 8 kombinationer og 
antal galopspring på de buede spor mindskes til 4 galopspring ved 45º - 60º og 5 
galopspring ved 60º - 90º. 

 

 Banen bør indeholde alle tilladte typer af forhindringer.  
 

 Der er vigtigt at rytme og flowet i banen er optimalt. 
 
 
 
 
 
 
P2 fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 105 cm 

Max. højde med gennemslag 125 cm 

Max. bredde højeste punkt 130 cm 

Max. Bredde ved basis 190 cm 

Max. Bredde uden højde 250 cm 

Dyb landing max. 145 cm 

  

Distance 2700 – 3700 m 

Tempo 500 – 520 m/min 

Max. antal forhindringer 25 

Max. antal spring 30 

  

Klasseindikator  Grå 
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RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER VED TERRÆNBANEBYGNING 

CNC80  (H80) 
 

 H80 er det niveau, hvor mange ryttere og heste første gang stifter bekendtskab med 
military sporten. 
 

 Formålet med niveauet er at gøre ekvipagen fortrolig med faste og naturlige forhindringer. 
 

 Ekvipagen skal her uddannes i at kunne ride en balanceret og kontrolleret galop i det åbne 
terræn og samtidig overvinde faste forhindringer. 

 

 Første skridt i uddannelsen sker gennem at anvende få forhindrings typer.  
 

 Hoved parten af ekvipagerne skal kunne ride banen fejlfrit. 
 

 Alle forhindringer bør være enkeltspring og kun ved banket kan der nummereres med AB. 
Træstammer, op- og nedspring, grav/grøft med skrå bagkant og gennemridning af vand 
flaget som port er gode forhindringstyper på dette niveau. 

 

 Frontbredden af forhindringer i helt åbent terræn bør på den springbare del ikke være 
under 4 meter. Er forhindringen smallere, skal der være en indramning, som er så bred, at 
den sammen med den springbare del af forhindringen opnår det anbefalede mål.  

 

 Den springbare del af forhindringen må aldrig være under 2,5 meter. 
 
 
 
 
 
H80 fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 80 cm 

Max. højde med gennemslag 90 cm 

Max. bredde højeste punkt 100 cm 

Max. Bredde ved basis 140 cm 

Max. Bredde uden højde 100 cm 

Dyb landing max. 100 cm 

  

Distance 1500 – 2000 m 

Tempo 430 – 450 m/min 

Max. antal forhindringer 15 

Max. antal spring 16 

  

Klasseindikator  Hvid 
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RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER VED TERRÆNBANEBYGNING 

CNC90  (H90) 
 

 H90 er niveauet, hvor vi må forvente at rytteren har samlet en smule erfaring i 
militarysporten. Formålet med niveauet er forsat at dygtiggøre ekvipagen i at kunne 
springe faste forhindringer i en balanceret og kontrolleret galop. 
 

 Den videre udvikling i uddannelsen sker gennem at anvende en større variation af 
forhindrings typer med enkle klare spørgsmål til ekvipagen. 

 

 CNC90 banen skal være udformet sådan at den er forberedende for CNC100. 
 

 Der må forekomme en enkel kombination på lige spor med mindst 2 galopspring i mellem, 
den skal let kunne springes i normalt tempo, og der må ikke stilles spørgsmål til linjen.???? 

 

 Trappe op kan forekomme men der skal være med minimum 1 galopspring mellem hvert 
trin. 

 

 Vandforhindringen må være med et lille nedspring/kant. 
 

 Frontbredden af forhindringer i helt åbent terræn bør på den springbare del ikke være 
under 4 meter. Er forhindringen smallere, skal der være en indramning, som er så bred, at 
den sammen med den springbare del af forhindringen opnår det anbefalede mål. 

 

 Den springbare del af forhindringen må aldrig være under 2,5 meter. 
 

 Hoved parten af ekvipagerne skal kunne ride banen fejlfrit. 
 
 
H90 fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 90 cm 

Max. højde med gennemslag 110 cm 

Max. bredde højeste punkt 110 cm 

Max. Bredde ved basis 160 cm 

Max. Bredde uden højde 110 cm 

Dyb landing max. 120 cm 

  

Distance 1500 – 2000 m 

Tempo 460 – 480 m/min 

Max. antal forhindringer 15 

Max. antal spring 18 

  

Klasseindikator  Orange 

 



18 
RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER VED TERRÆNBANEBYGNING 

CNC100  (H100) 
 

 P100 er det niveau, hvor rytter og hest introduceres til terrænspringningens måde at stille 
spørgsmål på, dog stadig med hensyntagen til, at det er ryttere, som stadig har lang vej 
endnu, før de er klar til komplicerede spørgsmål.  
 

 Formålet med niveauet er forsat at dygtiggøre ekvipagen i at kunne springe faste 
forhindringer i en balanceret og kontrolleret galop. 

 

 I CNC100 skal banen være udformet sådan, at den er forberedende for CNC1*. 
 

 Den videre uddannelse sker gennem at anvende en stor variation af forhindrings typer med 
klare spørgsmål til ekvipagen. 

 

 Det anbefales at der er op til 4 kombinationer. På lige spor anbefales mindst 2 galopspring 
imellem, og de skal let kunne springes i et normalt tempo. Ved forhindringer på svagt buet 
spor anbefales 4 - 5 galopspring imellem springene. 

 

 Trappe op må forekomme, men skal være med minimum 1 galopspring imellem hvert trin. 
 

 Hvis der på dette niveau anses for nødvendigt med et alternativ til en forhindring, så er den 
direkte vej sandsynligvis for svær og en anden direkte rute bør overvejes. 

 

 Frontbredden på hovedparten af forhindringernes springbare del bør ikke være under 4 
meter. Der bør max være 2 smalle forhindringer på en CNC100 bane, som må være 2 meter 
godt indrammet.  

 

 Hoved parten af ekvipagerne skal kunne ride banen fejlfrit. 
 

H100 fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 100 cm 

Max. højde med gennemslag 120 cm 

Max. bredde højeste punkt 130 cm 

Max. Bredde ved basis 170 cm 

Max. Bredde uden højde 200 cm 

Dyb landing max. 135 cm 

  

Distance 2000 – 3000 m 

Tempo 490 – 500 m/min 

Max. antal forhindringer 20 

Max. antal spring 24 

  

Klasseindikator  Gul 
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RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER VED TERRÆNBANEBYGNING 

CNC1*  (H1)  -  CNCP110  (P110) 
 

 CNC1* er forberedelse til det første internationale niveau CIC1* og er en forsættelse af 
uddannelsen for hest og rytter i terrænspring.  
 

 Intensiteten af forhindringer øges og ”tillidspring” som ekvipagen let kan overvinde er 
nødvendige mellem de spørgsmål der stilles på banen. 

 

 CNC1* skal være udformet sådan at den forbereder ekvipagen til CNC2*. 
 

 Her skal kombinationer, hvor det er nødvendigt at ride en eksakt linje, hjørne, grøfter etc., 
introduceres.  

 

 Der anbefales et maksimum på 3 smalle forhindringer, som er under 2 meter i frontbredde. 
 

 Ved flere spring på buet spor må afstanden ikke være under 4 galopspring og vinklen 
mellem springene må ikke være mindre end 45º, ved 5 galopspring ikke mindre end 60º og 
ved 6 galopspring ikke minder end 90º. 

 

 Alternativer skal kun bruges, hvor det ved ulydighed er svært at lave en ny tilridning til den 
direkte rute.  

 

 Banen bør indeholde mellem 4 og 6 kombinationer. 
 

 CNC1* klasser indeholder ofte en stor variation af heste og ryttere, både hvad angår alder 
og formåen. 

 
 
 
H1  fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 110 cm 

Max. højde med gennemslag 130 cm 

Max. bredde højeste punkt 140 cm 

Max. Bredde ved basis 210 cm 

Max. Bredde uden højde 280 cm 

Dyb landing max. 160 cm 

  

Distance 2400 – 3200 m 

Tempo 520 m/min 

Max. antal forhindringer  

Max. antal spring 29 

  

Klasseindikator  Grøn 
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RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER VED TERRÆNBANEBYGNING 

CNC2*   (H2) 
 

 CNC2* er det sværeste niveau at designe korrekt, da niveauet stadig skal være 
uddannende men samtidig skal forberede ekvipagen til det ”store” niveau CNC3*. 
 

 Kunsten er at bygge videre på de erfaringer ekvipagen har fået i 1*, ved at gøre de stillede 
spørgsmål mere sofistikerede. 

 

 Niveauet indeholder færre ”tillids spring”, mellem 5 og 7 kombinationer , og antal 
galopspring på de bøjede spor mindskes til 4 galopspring ved 45º - 60º og 5 galopspring ved 
60º - 90º. 
 

 

 Der er vigtigt at rytme og flowet i banen er optimalt for, at den videre uddannelse til 
CNC3* kan forsætte. 

 
 
 
 
H2 fordringer Jvf. reglement 452/453 

Max. højde fast del 115 cm 

Max. højde med gennemslag 135 cm 

Max. bredde højeste punkt 160 cm 

Max. Bredde ved basis 240 cm 

Max. Bredde uden højde 320 cm 

Dyb landing max. 180 cm 

  

Distance 2800 – 3600 m 

Tempo 550 m/min 

Max. antal forhindringer  

Max. antal spring 32 

  

Klasseindikator  Blå 

 
 

Husk at hesten bliver mental træt såvel 

som fysisk træt 


