
1. februar 2022 

LD:1 NRYF 2021/22 Nr. 01 

Bane: 20 x 40 m Bisling: Trinse 
Alt trav ris i valgfritt lettridning eller 
nedsitting der ikke annet er angitt 

Maks.poeng: 200 Tid: ca. 4.00 min 

 

Sted:   Dato:  

Rytter:   Dommere:   E   H   C   M   B 

Hest:    

    
Bed.gr. Punkt Øvelse    Utførelse Karakter Kommentarer 

 1.  A Innridning i mellomskritt 
  X Holdt og hilsen – 

 fremridning i arbeidstrav 

Rett linje. 
Rolig holdt omtrent på punktet. 
Riktig hilsning med høyre hånd. 
Aksept av bittet. 
Villig fremridning – rett linje 

  

 2.  C Høyre hånd 
MXK Vend igjennom banen i lettridning 

Jevn takt. 
Balansert lettridning. 
Rett linje, ganske nøyaktig. 

  

 3.  KAFB Følg sporet Jevn takt  
Nøyaktig vei, korrekte 
hjørnepasseringer.  
(Rir lett på riktig diagonal) 

  

 4.  BEB  Storvolte - nedsitting Jevn takt. 
Rund volte helt ut til sporet 
Litt stilt og bøyd inn i volten. 

  

 5.  BMCH Følg sporet 
 

Jevn takt  
Nøyaktig vei, korrekte 
hjørnepasseringer.  
(Rir lett på riktig diagonal) 

  

 6.  HXF Vend igjennom banen i lettridning Jevn takt. 
Balansert lettridning. 
Rett linje, ganske nøyaktig. 

  

 7.  FAKE Følg sporet Jevn takt  
Nøyaktig vei, korrekte 
hjørnepasseringer 
(Rir lett på riktig diagonal) 

  

8.  EBE Storvolte - nedsitting Jevn takt. 
Rund volte helt ut til sporet. 
Litt stilt og bøyd inn i volten. 

  

9.  EHC Følg sporet 
C Overgang til mellomskritt 
CM Mellomskritt 

Jevn takt. 
Nøyaktig vei, korrekt 
hjørnepassering. 
Villig overgang omtrent på punktet 
– aksept av bittet 

  

10.  MXK Vend igjennom banen i fritt skritt Regelmessig skrittakt. 
Lange nok tøyler til å gi hesten 
frihet. 
Hesten byr frem. 
Ganske nøyaktig.  

  

11.  KAF Ta tøylene – mellomskritt 
FB Mellomskritt 

Aksept av bittet. 
Regelmessig skrittakt. 

  

12.  B Fremridning i trav  
BMCHE Følg sporet 

Villig i trav omtrent på punktet. 
Jevn takt.  
Nøyaktig vei, korrekte 
hjørnepasseringer.  
(Rir lett på riktig diagonal). 

  

13.  EXB Vend over banen 
B Vend til høyre 
BF Følg sporet 

Jevn takt. 
Ganske nøyaktig vei. 
Litt stilt og bøyd inn i vendingene 
(Rir lett på riktig diagonal) 

  

14.  Før F Overgang til mellomskritt 
FA Mellomskritt 

Villig overgang – aksept av bittet  
Nøyaktig vei, riktig 
hjørnepassering. 

  

15.  A Vend rett opp 
X Holdt – hilsning 

Pen og ganske nøyaktig vending. 
Rett linje. 
Rolig holdt omtrent på punktet. 
Riktig hilsning med høyre hånd. 
Aksept av bittet. 

  

 – Utridning i fritt skritt    
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Allment inntrykk:  Koeff                                         
 

  

1.  Gangarter og tempo:  1  
Rene og regelmessige gangarter  
Holder riktig gangart 
Jevnt tempo innen hver gangart, 
verken slepende eller løpende 

  

2.  Riktig bruk av banens veier          2 Ganske nøyaktig på punktene. 
Ganske nøyaktige hjørner og 
vendinger. 
Runde storvolter. 
Rette linjer 

  

3.  Rytterfølelse:  2 

 Balansert og smidig sits,  

 korrekt bruk av hjelperne og  

 harmoni med hesten   

Påvirker ikke hesten negativt. 
Villig hest, inkludert i overgangene 
Loddrett sits, uten knekk i siden 
Balansert i nedsitting og lettridning, 
følger hestens bevegelser. 
Lettridning på riktig diagonal. 
Passe lange stigbøyler, riktig 
sjenkelleie med lav hæl og rolige 
sjenkler. 
Rolige hender med jevn og myk 
kontakt med bittet. 
Løftet hode, blikket i rideretningen. 

  

Sum:     : 2,0 = prosent 

Fradrag for feil 
Innridning ved A før startsignal er gitt  -0,5%  
Innridning ved A > 45 sek etter startsignal -0,5% 
Hilsen uten tøylene i venstre hånd  -0,5% 
Avvik fra antrekk som ikke gir elim  -0,5% 
Benbelegg   -0,5% 
Andre avvik fra saling/bisling/utstyr  elim 
Avvik sporer   elim 
Avvik sikkerhetshjelm            elim   elim 

   

Fradrag for feilridning per gang   -0,5  %    

SLUTTRESULTAT:   

 

Anvisninger til bedømmingen 
 
Hensikten er å vurdere den uerfarne rytterens og/eller hestens grunnleggende ferdigheter i skritt og trav: 
 

• Inntrykk av en villig hest uten motstand  

• Evnen til å sitte i en korrekt og balansert loddrett sits 

• Evnen til å holde riktig gangart og tempo med jevn takt  

• Evnen til å holde en myk og rolig kontakt med hestens munn og bruke hjelperne uten å forstyrre hesten  
Det kreves ikke at hesten går til ettergift. 

• Kontrollerte overganger mellom trav, skritt og holdt 

• Evnen til å bruke banens veier riktig, med tydelig skille mellom rette og bøyde spor. Buen i 
hjørnepasseringen skal være som en del av en ca 10 m volte med hesten litt stilt og bøyd inn 

• Rytteren skal vise kunnskap om at hesten skal stilles og bøyes inn i hjørner og på andre bøyde spor,  
 men det kreves ikke full ettergift i innvendig side.  
 
Det skal ikke legges vekt på hestens kvalitet, men harmoni mellom hest og rytter er viktig. Hesten gir uttrykk for 
dette særlig gjennom regelmessig takt og passe tempo, og rolig kontakt med bittet.  


