


För några år sedan föddes idén 
om att skapa det snyggaste, 
bästa och roligaste quiz-spelet 
för alla hästälskare som någonsin 
skådats. Och nu är det äntligen 
här. Hästminne™ är ett roligt och 
spännande kunskapsspel som ger 
Sveriges bortåt 500 000 häst-
intresserade tjejer och killar en 
möjlighet att ha roligt även när 
de inte sitter på en hästrygg eller 
befinner sig i ett stall. 

Så utmana dina kompisar, 
din stöddige storebrorsa som tror 
att han kan allt eller grannen som är 
veterinär, i en tävling om hästkunskap. 
Samtidigt som du lär dig mer om hästen och 
hur den ska hanteras och skötas på ett säkert 
sätt. Med mer kunskap kommer du att bidra till 
tryggare och säkrare rid- och hästupplevelser, både för 
dig själv och dina vänner.

Hästminne™ bygger på fyra bärande 
tankar. Den första är att utveckla 
spelarnas kunskap om hästar och 
hästhantering. Den andra är att 
en nybörjare ska kunna spela och 
faktiskt vinna, över experten. Det 
åstadkommer vi genom att dela upp 
frågorna i de åtta olika ämneskate-
gorierna i tre olika svårighetsnivåer. 
Varje spelare kan välja vilken nivå 
de vill spela på. Med tiden kommer, 
vilket är den tredje tanken bakom 
spelet, spelarnas kunskap att öka. 
Då kan de ”flytta upp en klass” och 

möta helt nya utmaningar. Den fjärde  
är kort och gott att ha roligt under tiden. 

Även om kunskap är den dominerande 
ingrediensen för framgång, ska turen/oturen 

kunna påverka resultatet. Lika blint som rättvisans 
gudinna delas därför fullständigt oförtjänta för- eller 

nackdelar ut till spelare som får dra ett slumpkort när de 
hamnat på en ”spö-/morotruta”.  

 

Flertalet av frågorna i spelet Hästminne™ 
baseras på informationsmaterial som 
hämtats inom Svenska Ridsportför-
bundets verksamhet. Därför kompletterar 
spelet ridklubben/ridskolan som en  
naturlig plats för kunskapsinhämtning.

Spelet Hästminne™ gör det möjligt att kombinera umgänge kring ett 
gemensamt intresse, underhållning, ut- och fortbildning, upplevelser 
och tävlingsmoment. Allt detta utan att det krävs nätuppkoppling 
eller elektricitet.



Korta fakta om spelet
Hästminne™ kan spelas av sex spelare/lag samtidigt. Idag består spelet 
av 1 800 frågor fördelade på åtta olika kategorier. Frågorna inom varje 
kategori är sedan uppdelade i tre olika svårighetsgrader, från nybörjare till 
expert (i vissa fall på nördnivå) inom ämnesområdet.

KATGORIERNA ÄR:
Stallet: med frågor om bland annat boxen/spiltan, foder, utrustning, 
stallgången, hantering och säkerhetsfrågor.

Hästen: om raser, historia och utveckling, anatomi, exteriör med mera.

Hoppning: mycket kring regelverk och klasser men också om berömda 
hästar och ryttare.

Dressyr: frågor kring regelverk, tävlingsformer, klasser och rörelser. Men 
också kring svenska och utländska hästar och ryttare med lite extra skimmer 
kring sig.

Fälttävlan och distansritt: begrepp, regelverk och tävlingsformer. 
Bland annat. 

Voltige, Working Equitation, Gymkhana och Western: om de 
olika grenarnas historia och utveckling, begrepp, regler och tävlingsformer. 

Hästvett och etikett: om hantering och säkerhet, hästens ”språk” och 
beteende, vård och skötsel, sjukdomar, om olyckan är framme, resa med 
häst, ridhusregler, lite hästjuridik och mycket annat.

Saga och myt: om hästar i saga och myt, i serier och på film. Precis 
vad det låter som.

Mer information och bilder på spelet hittar du på vår hemsida  
www.hastminne.se Du kan också gå in på vår Facebook-sida. 

Om du gillar vad du ser får du gärna dela oss.
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https://www.facebook.com/pages/H�stminne/228955690562774

