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Retningslinjer for karaktersetting av grunnleggende feil i dressurøvelser 
(I henhold til FEI Dressage handbook og konklusjoner fra FEI 5* dommermøte i 2017) 

 
SKRITT: beskrevet i håndboken s. 24 og følgende: 
 

Problemer med takten: Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Skritt: så godt som ugjenkjennelig: Meget urent/meget klar 
passgang eller ulydig, svært spent, travtakt, passage-aktig 
 
Hvis skrittet er ugjenkjennig i begge (alle) skrittvarianter:   
 
→ Gangartskarakteren under 5 
→ Lydighetskarakteren under 6 hvis meget ulydig 

1, 2, eller 3  
(avhengig av 
alvorlighetsgrad) 

Under 6 hvis alt 
skrittarbeid viser klar 
og vedvarende 
ulydighet 

Skritt: Så godt som passgang/For det meste urene steg eller 
gjentakende travsteg 

Under 5  
 
 Skritt: takten ikke alltid klar 4 takt, noe ujevne eller hastige 

skritt, tidvis spent, 1-2  travsteg 
Under 6 

Noen uklare steg etter en overgang Ikke automatisk 5, 
kommer an på 
helheten av øvelsen 

Kunstig høye forben 
 

Under 7, men forskjell 
på mild og ekstrem 
type 

 
Generelt viktig i skritt: 
Godt markert 4-takt, helt avslappet, og ettergift gjennom kroppen, aktivitet, jevnt tempo. 
 
Samlet skritt: 
Forkortede og høyere skritt, engasjement av bakben, god hase aktivitet. Høyere hals, med en bue, høyeste punkt mellom 
eller rett bak ørene. Jevn kontakt. Endret holdning når den kommer fra øket skritt. 
  
Motstand mot bittet i overganger f.eks. fra øket til samlet skritt reduserer karakteren, først og fremst for det samlede 
skrittet. Avhengig av hvor og hvorfor det hender (forkorte tøylene for å samle hesten). Ingen konsekvens for 
gangartskarakteren, muligens for lydighet. 
 
Et lite overtramp i samlet skritt.  Akseptabelt når hesten viser ekte samling, spesielt etter et stort øket skritt. Det er dog 
ikke akseptabelt for en 7 eller høyere hvis rytteren ikke kan samle hesten og bare lar den gå. 
  
Mellomskritt: 
Moderat lengning av steget med overtramp, halsen skal strekke litt fremover/ned, nesen skal være noe mer foran 
vertikalen enn i samlet skritt. 
 
Øket skritt:  
Skulderfrihet (!) og klart overtramp (veivinnende). Skal strekke halsen til bittet uten å miste kontakt. 
 
Manglende aksept av bittet/ vedvarende overstilt i nakken → fradrag av 1-1,5 poeng for the økede skrittet. Ingen 
konsekvens for gangartskarakteren, muligens for lydighet. 
 
Legg merke til at rytteren viser skrittet nøyaktig til det foreskrevne punktet, og at hesten ikke blir spent ved å vente på 
overgangen – I såfall skal et fradrag gjøres i enten skrittet og/eller i overgangen (i begge hvis mer enn 5m før eller etter) 
→ håndboken side 101. 
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TRAV: beskrevet i håndboken s. 43 og følgende: 

Taktproblemer i travarbeidet: Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Meget uregelmessig GJENNOM HELE ØVELSEN Eliminering   
  
  

Hvis hesten ikke utelukkes av C-dommeren 
→gangartskarakter under 5 

Under 5 eller lavere, 
avhengig av hvor alvorlig 

Ikke alltid regelmessig, flere uregelmessige steg. Klar 
spenning. Taktbrudd i overgang eller økning 

Max. 5 Passende reduksjon, 
avhengig av grunn, enten 
i gangarter eller lydighet Snubler, et øyeblikks brudd av regelmessighet, et ben høyere 

for noen få steg 
Under 7 

Problemer pga manglende balanse:        
 

Klart uregelmessige steg i traver, versade etc som skyldes 
manglende balanse, eller en kort motstand, f.eks. bryter til 
galopp noen steg 

Under 5 Passende reduksjon 
 

Noen uregelmessige steg i travers/versade etc som skyldes 
manglende balanse 

Reduksjon med 1- 1.5 p., 
men max. 6  

Øket trav: meget kort I nakken/ryggen, mangler overtramp, 
men klar takt  

Under 7 

 
 
Viktig tillegg til beskrivelsen i Håndboken: overgangene fra/til øket trav: 

• Observer begge overgangene til og ut av mellom/øket trav, inklusiv nøyaktigheten i begge hjørnene 

• Ikke gi karakteren umiddelbart ved slutten av diagonalen! Kortsiden er del av øvelsen. Der hvor det er egen 
overgangskarakter, tas kortsiden med i denne karakteren (fra 1.1.12017). 

• Reager hvis rytteren løper gjennom overgangen uten en gang å forsøke å samle (!). Hvis det ikke er egen karakter for 
overgangene, reduser karakteren hvor overgangen fra økning til samling inngår med 0,5-1 karakter. Og kanskje også 
reduser rytterkarakteren. 

• Tenk også på å belønne en rytter som stiller hesten nøyaktig i hjørnene/utfører overgangene korrekt med en høyere 
karakter  

 
GALOPP: bekrevet i håndboken s. 68 og følgende: 
 

Problem: Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Viser motstand eller noen sprang i kryssgalopp ved fatning  Under 5 
 

Passende reduksjon 

Fatning med flere trav steg Under 6, avhengig av 
galoppkvaliteten 

  
 

Fatter galopp med ETT sprang i kryssgalopp, som 
umiddelbart korrigeres  

Max 6, avhengig av 
gaoppkvaliteten  

Karakteren må reduseres hvis fatningen gjøres fra travaktig eller passaktig skritt (uklar overgang) 
Tenk på å honorere en godt utført fatning: nøyaktig, i god bæring, god galoppkvalitet 
 

Mister galoppen Reduksjon med 2 
karakterer, men max 6 

  
   
  

Et ikke planlagt changement mellom to øvelser 

Bytter bak et øyeblikk 
Kontroller I alle tilfellene ovenfor i hvilken øvelse feilen 
kommer inn. Det kan være nødvendig å endre forrige 
karakter hvis man har satt karakteren før hele øvelsen er 
ferdig 

Changement etter økning ikke på diagonalen, for sent, ikke 
rak 

Reduksjon med 0,5 - 1 
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Problemer i ØKET GALOPP, OVERGANG OG CHANGEMENT 
Dommerne er ofte uenige om når problemer i øket galopp hender, da det skjer meget raskt og man må ta en avgjørelse 
med en gang. 
 

Problem 1: korrekt økning, urent changement 

1 karakter for økning, 
overgang og changement 
(når det utføres som en 
øvelse) 

Under 6; 
Lavere for en hastig økning eller motstand i overgang 
/changement 

Lydighetskarakter: 
Passende 
reduksjon 

2 separate karakterer: en 
for økning, en for 
overgang og changement 

Karakter for økningen: kommer an på kvaliteten 
Karakter for overgang og changement: Under 5, men lavere hvis 
det er motstand 

 

Problem 2: hesten changerer i økningen, blir korrigert og gjøre et korrekt changement 

1 karakter for økning, 
overgang og changement 
(når det utføres som en 
øvelse) 

Under 5  
   

Lydighetskarakter: 
Passende 
reduksjon 

2 separate karakterer: en 
for økning, en for 
overgang og changement 

Karakter for økningen: Under 5 
Karakter for overgang og changement: hvis overgangen ikke kan 
gjøres fra øket galopp, må karakteren for overgang og 
changement være under 7 

 

Problem 3: hesten changerer av seg selv, før hjelperne og langt nok fra punktet til at ryteren kan korrigere (klart 
mer enn 5m → HB s. 101), men blir ikke korrigert 

1 karakter for økning, 
overgang og changement 
(når det utføres som en 
øvelse) 

Under 5 og lavere, avhengig av om changementet var rent Lydighetskarakter: 
Passende 
reduksjon 

2 separate karakterer: en 
for økning, en for 
overgang og changement 

Karakter for økning reduseres (ikke utført hele øvelsen) 
→ HB s. 101 
Karakter for overgang og changement: under 5; 
Lavere ved urent changement, motstand I overgangen etc  

 Ikke 0 hvis linjen følges og galoppen holdes! Begge karakterer 
må reduseres fordi feilen går ut over begge øvelsene. Dette blir 
ofte ikke klart understreket! 

 

 

Problem 4: hesten changerer i slutten av økningen til kryssgalopp, eller faller I trav, ingen overgang, intet klart 
changement 

1 karakter for økning, 
overgang og changement 
(når det utføres som en 
øvelse) 

Under 4  Lydighetskarakter: 
under 7; unntak 
basert på den 
generelle kvaliteten 
av oppvisningen 2 separate karakterer: en 

for økning, en for 
overgang og changement 

Karakter for økningen: avhengig av kvaliteten 
Karakter for overgang og changement (ikke korrekt vist): under 3 

 0 bare hvis ingen galoppsteg er vist i løpet av hele øvelsen  

  
Viktig tillegg til beskrivelsen i Håndboken : 

• Changementet skal være det siste galoppspranget på diagonalen for å se om hesten forblir rett. Et changement vist i hjørnet 
(for sent, ikke rak) må påvirke karakteren for øket galopp eller – der det er en separate karakter – karakteren for overgang 
og changement (fradrag 0,5-1 poeng)  

• Overgang fra passage til galopp (GP og GPS): karakteren skal ikke gis før kortsiden har blitt vist fordi dommeren også 
må vurdere galoppkvaliteten. 

• Overgangskarakteren etter en svak økning må være under 7 (kommer ikke fra en ekte økning) 



 

 4 

HOLDT: beskrevet i håndboken s.18 og følgende: 
 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Står ikke i ro, motstand i holdt eller i overgangene Under 5  
 
 
Passende reduksjon 
 
  
 

Mister galopp noen sprang/går over i galopp noen sprang 
istedet for trav ut av holdtet 

Under 5 

Hviler ett ben i holdt Under 6 

Trår klart tilbake Max 5, avhengig av 
gangartskvalitetene og 
om den står stille 
etterpå 

Trår delvis tilbake (for å opprettholde balansen etter 
overgangen) 

Max 7, avhengig av 
gangartskvalitetene og 
overgangene 

 

• Se også på bæring, kontakten til bittet, og at høyeste punkt på nakken forblir mellom ørene (eller rett bak) (!), at den 
ikke blir for lav eller over bittet, og trekk 0,5-1 poeng. 

• Ryttere som ikke tar tøylene i en hånd ved hilsning, blir trukket 2 poeng fra totalen (Art. 430 6.2. FEI Dressage Rules) 
 
 
½ SKRITTPIRUETT/BAKDELSVENDING: beskrevet i håndboken s.160 og følgende: 
 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Står over noen steg bak Under 5  
Passende reduksjon. 
Under 7 hvis det 
hender i begge 
vendingene 

Står over 1 steg bak Under 6 

Uklar takt GJENNOM HELE ØVELSEN Under 5 

Uklar takt i andre del Under 6 

Klart stilt til utsiden Under 6 

 

• Se også på aktivitet, korrekt stilling og bøyning, bæring (!), fremdrift, størrelse og at hesten ikke rømmer unna med 
bakbena enten til inn- eller utsiden. 

• Vær sikker på at rytteren utfører øvelsen fra samlet skritt og avslutter i et klart samlet skritt. En fatning direkte fra 
skrittpiruetten (FEIs juniorprogram) eller en øvelse uten noen klare skrittsteg før/etter vendingen (f.eks. i kür), må 
medføre en karakter under 6. 

 
ENKELTGALOPPOMBYTTE, beskrevet i håndboken s.95 og følgende: 
 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Hesten changerer i kontragaloppen (og deretter changerer 
f.eks. fra venstre til venstre = INTET galoppombytte)   

Under 5 og eventuelt 
enda lavere, avhengig 
av hvor alvorlig 
problemet er, f.eks. 
motstand 

 
 
 
Passende reduksjon. 
 
Under 7 hvis feilene 
hender mer enn en 
gang 
  
 

Hesten fatter feil galopp (INTET galoppombytte) Under 5 og eventuelt 
enda lavere, avhengig 
av hvor alvorlig 
problemet er, f.eks. 
motstand 

Begge overgangene med mellomliggende travsteg til og fra 
skritt 

Under 5    

En overgang fra/til galopp viser noen travsteg Under 6 

Urent skritt, passaktiv, travsteg Max 5 

Bare ett steg i skritt Max. 5 

For mange skrittsteg (=forandrer vanskelighetsgrad) 2 p fradrag,  
max. 6 
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VOLTE, STORVOLTE, SERPENTINE,  beskrevet i håndboken s.108 og følgende: 
Viktig tillegg til beskrivelsen i Håndboken: 
 
1. Volte (8 eller 10 m):  
Nøyaktighet: korrekt størrelse på rett punkt, form. Trekk fra 0,5-1 poeng for unøyaktig ridning. 
En volte i kontragalopp i kür kan ikke erstatte den obligatoriske volten i rettvendt galopp (!) 
 
 
2. Halv Volte (10 m):  
Nøyaktigheten av 10 m halvvolte (radiusen er kun 5 m!), rettheten på midtlinjen og korrekt omstilling og -bøyning. Trekk 
fra 0,5-1 poeng for unøyaktig ridning. 
 
3. Storvolte (20 m): 
Veiens nøyaktighet, og 10 m radius i halvvolter (ofte for flat). Trekk fra 0,5-1 poeng for unøaktig ridning. 
 

4. Serpentine: 
Nøyaktigheten: starter og slutter på midten av kortsiden, kutter første og siste hjørne (!), likhet og plassering av buene, 
korrekt omstilling og -bøyning. Trekk fra 0,5-1 poeng for unøyaktig ridning. 
 
 
RYGGING, beskrevet i håndboken s.115 og følgende: 
 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Klar motstand, ute av kontroll Under 4  
 
 
 
 
Passende reduksjon 
  
  
  

Flere feil: meget overilet, står ikke stille, stegene ikke klart 
diagonale og klart feil antall steg  

Under 5 

Urørlighet i holdt ikke vist Under 5 

Uklare overganger, går frem i galopp istedet for trav Under 5 

Kort holdt, ikke etablert Fradrag opp til 2 poeng, 
avhengig av ryggingens 
kvallitet, max 6 

Går frem etter holdt 

Ryggingen gjennomgående ikke diagonal Under 5 

Ryggingen ikke helt diagonal Max 6, avhengig av 
hvor alvorlig det er 

Hesten senker halsen, går bak loddplanet (!) eller noe over 
bittet (!) 

Fradrag opp til 2 poeng, 
men max 6 

 
 
SIDEBEVEGELSER, beskrevet I håndboken s 121 og følgende:  
Sjenkelvikning, versade, travers og renvers 
 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Bryter gangarten (noe skritt eller galopp i øvelsen) som ikke 
umiddelbart korrigeres 

Under 5 Passende reduksjon 
 

Klart ujevn gjennom hele øvelsen Under 5 

Noe brist i takten, noen ujevne steg som skyldes 
balanseproblem 

Fradrag 1-1,5 poeng, 
men max 6 

 
Når det er ujevnheter i sidebevegelser skal det gjøres fradrag i lydighetskarakteren under alment inntrykk. 
Gangartskarakteren vil derimot ikke påvirkes sålenge hesten viser regelmessig takt på rette linjer og hjørner. 
 
Viktig tillegg til beskrivelsen i Håndboken: 
 1. versade:  
Rytteren skal rette ut hesten før et hjørne, men ikke før volte eller diagonal linje. 
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2. Travers (trav og galopp) 
Sjekk at traversen beginner og slutter på korrekt punk tog trekk 1-1,5 poeng for unøyaktig start/avslutning, som ofte gjør 
utførelsen av øvelsen eller den neste øvelsen enklere: 
For tidlig avsluting (mer enn 5 m) forandrer øvelsens vanskelighetsgrad:  

• Feil utførelse (for mye til siden, unngår å ri frem og til siden) 
      → f.eks. i St Georges og program for Unge Ryttere traversen avsluttes klart for G 

• Gir mer tid til å forberede neste øvelse 
→ f.eks. i St. Georges: galopp traversen til høyre avsluttes ved eller kort etter R (istedet for 1 sprang før M) gir noen 
ekstra sprang for å forberede changementet 
→ f.eks. for tidlig start av travtraversen i St. Georges eller galopptraversen i Inter II /GP25 
 
GALOPP SIKK-SAKK, beskrevet i håndboken s 153 og følgende: 
 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

2 eller flere tellefeil  Under 5 Under 7 

2 eller flere urene changement Under 5 

Mister klart galoppen → HB p. 157 Under 5 Passende reduksjon 

2 changementer korte bak → HB p. 157, eller ett urent 
changement 

Under 6 

1 tellefeil Under 6, avhengig av 
kvaliteten på sikk-
sakken 

Sikk-sakken ikke symmetrisk, ikke fra/til kvartlinjen Fradrag 0,5-1 poeng 

 

• Trav sikk-sakk skal vanligvis vises 5 m til hver side av midtlinjen. Legg merke til om rytteren rir til begge kvartlinjene og 
trekk 0.5-1 poeng for unøyaktig ridning hvis dette ikke gjøres. 

• Det siste changementet i galopp sikk-sakk skal være på G, selv om sikk-sakken avsluttes tidligere. Imidlertid skal 
dommeren redusere karakteren hvis sikk-sakken er generelt dårlig plassert, ikke like langt fra midtlinjen på begge 
hender, for mye til siden eller knapt går til siden. Også hvis rytteren stiller om hesten for tidlig, noen ganger 2 
galoppsprang før han endrer retning. 

 
CHANGEMENT, beskrevet i håndboken s 174 og følgende: 
 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Ikke vist: “0” gis bare hvis hesten ikke viser noe galopp før/ 
etter changementet 

1 eller 0 
 

Under 6 
 

Etter foran/bak (kryssgalopp) i flere sprang Under 3 Passende reduksjon 

Etter foran/bak (kryssgalopp) i ett sprang Under 5 

Changementet tydelig ikke på hjelperne Fradrag min. 1 poeng, 
avhenger av hvor raskt 
det kommer  

 

 
Legg merke til om changementet gjøres på foreskrevet punkt, og trekk 0,5-1 poeng for unøyaktig ridning hvis rytteren utfører 
changementet med vilje tydelig for tidlig/for sent. 
 
CHANGEMENTSSERIER, beskrevet i håndboken s 180 og følgende: 
Gjør forskjell mellom 

• Små svakheter (topper bak i ett changement, ett changement kortere, parallelle bakben i ett changement) og 

• Feil (etter bak/foran i xxx sprang, bryter serien, mister galoppen) 
Små svakheter medfører lavere karakter for den generelle kvaliteten av changementene. 
For fradrag for feil se nedenfor: 
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Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

2 eller flere feil (feil i changement eller antall) 
Hesten changerer først etter flere forsøk 

Under 5 Under 7 hvis det 
forekommer i begge 
seriene 

1 tellefeil eller 1 changement som er kort bak 
 

Max 6, avhengig av 
kvaliteten og antall 
changement 
 

Passende reduksjon 

1 urent changement 
2 eller flere changement korte bak/parallelle bakben 
(verre hvis alle feilaktige changementene er til samme side!) 

Under 6, avhengig av 
kvaliteten og antall 
changement 

Mister klart galoppen i serien Under 5 

Kort brudd før/etter serien Under 6, avhengig av 
kvaliteten 

Feil i antall: Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Direkte changementer: 
2 flere enn foreskrevet (meget høy kvalitet) 
Mange flere enn foreskrevet 

 
Max. 6   
Under 5 
 

 
Passende reduksjon 
 

Direkte changementer: 
2 færre enn foreskrevet (meget høy kvalitet) 
2 færre enn foreskrevet (begrenset kvalitet) 

 
Under 6 
Under 5 

Tenk på: 

• Hvem forårsaket feilen? Telte rytteren feil eller reagerte ikke hesten på hjelperne –noe som er verre! 

• Forholdet mellom antall utførte og antall foreskrevne changement 
 Å ha 2 feil av 3 er klart verre enn å ha 2 feil av 15 
 
GALOPP PIRUETT, beskrevet i håndboken s 167 og følgende: 
 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Hesten changerer, kryssgalopp i noen sprang, traver ut Under 3 Passende reduksjon 

Hesten changerer inn i, i eller ut av piruetten Under 5 

Hesten mister galopptakten/faller et øyeblikk i trav/skritt Under 5 

Mister kontrollen, helpiruett i 3-4 sprang Under 5 

Lager en liten volte/vender om midten Under 5, eller lavere 
avhengig av størrelsen 

Parallelle bakben i HELE ØVELSEN Under 5 

Parallelle bakben flere ganger Under 6 

Hesten changerer kort før piruetten når den samles eller kort 
etter, men blir umiddelbart korrigert (balanseproblem) 

Under 6, avhengig av 
piruettkvaliteten 

Hesten klart stilt/bøyd feil vei Under 6, avhengig av 
hvor feil stilt/bøyd den 
er 

 
Viktig tillegg til beskrivelsen i Håndboken: 
For tidlig eller sent utført piruett må straffes med et passende fradrag, avhengig av hvor piruetten ble vist. Fradrag også 
hvis piruetten ikke vises på den korrekte linjen. 
 
PIAFF, beskrevet i håndboken s 194 og følgende: 
 
 

Problem:  
Problemer med takten: 

Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Alvorlig motstand (steiler, ute av kontroll) Under 3 Under 5 
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Hesten bryter piaffen etter noen steg, galopperer eller 
skritter 

Max 3 Under 6 hvis det 
hender mer enn 1 gang 

Kort taktbrudd, stegene klart ikke diagonale Under 5 Passsende reduksjon 

Et øyeblikks taktbrudd, stegene ikke alltid diagonal Under 7, avhengig av 
hvor alvorlig 

Går for mye frem:  

Går mer enn 4-5 m frem =gjør halvsteg Under 5, enda lavere 
hvis den går enda mer 
frem 

Går frem 3-4 m Under 6 

Går frem ca 2 m 1-2 p fradrag 

Antall steg:  

Viser bare noen få steg (indikeres bare) Under 3 Under 6 hvis det 
hender mer enn 1 gang Viser klart ikke nok steg Under 5 

Viser litt for få steg (f.eks. 10 hvor det skal være 12-15) 
 

Under 7, avhengig av 
kvaliteten 

Passende reduksjon 

Balanseproblemer:  

Noen steg tilbake, klar tendens til å gå tilbake Under 5 

Kraftig svinging fra side til side, meget bøyd, faller til siden 
eller krafig kryssing av forbena 

Under 6, avhengig av 
hvor alvorlig 
problemet er  

Mister et øyeblikk fremdriften, 1 steg tilbake Under 7, avhengig av 
piaff kvaliteten 

 
 
PIAFF i Inter A, B og Inter II (se “Guidelines for the evaluation of piaffe in Inter A/B, Stephen Clarke 2014”): 
Taktmessige, meget uttrykksfulle piaffsteg som går 1m frem (Inter II) eller 2m fremover (Inter A/B) kan få en (meget) høy 
karakter ettersom det er lov å gå frem 1 eller 2 meter. 
Imidlertid, hvis piaffen viser “mer eller mindre på stedet” som i GP, og utføres på en “utmerket” måte, må dommerne 
være forberedt på å gi maksimal karakter ettersom Guidelines kun beskriver at det er lov å gå opptil 2m frem, men ikke at 
den “skal” gå 2m fremover.  
 
PIAFF PIRUETT: 
En piaff piruett dømmes som piaff. Den kan vises på mange måter: fra 90-360 grader, eller som en vifte som forandrer 
retning. En piaff piruett som ikke utføres korrekt skal ikke ansees som en høyere vanskelighetsgrad. 
 Mer enn 360 grader I en retning anbefales ikke i en vel balansert koreografi.  
  
Korrekt utførelse:  

• Som for piaff 
• Hesten vender rundt innvendig bakben, så liten radius som mulig, ikke mer enn ½ meter 
• Bibeholde samme grad av aktivitet og elastisitet i ryggen og i stegene    
• Meget liten bøyning/stilling i bevelgelsesretningen kreves 
• Hvis mulig, skal en ¼ eller ½ piaff piruett vises til begge sider for å vise at hesten er godt trent 

 

Problem:   Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Se feil under “piaff” Som for piaff Som for piaff 

I tillegg, forutsatt at piaffen er teknisk korrekt 

“midtdelsvending”, bakparten faller ut, trår tydelig til siden, 
tilbake eller for mye frem, for stor 

Under 5 Passende reduksjon 

Stilt til utsiden, mangler bøy Under 6, avhengig av 
hvor alvorlig 
problemet er  
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PASSAGE, beskrevet i håndboken s 188 og følgende: 
 

Problem:   Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Helt uregelmessig GJENNOM HELE ØVELSEN Under 4 Passende reduksjon 

Ikke regelmessig nok, klart ujvene steg foran eller bak Under 5 

Gir inntrykk av trav, mangler kadanse GJENNOM HELE 
ØVELSEN 

Under 5 

Noen dobbeltsteg, noe ujevne steg bak/foran Under 6 

Skritter nesten bak Under 6 

Kraftig kryssing av for eller bakben/svinger kraftig Under 6, avhengig av 
hvor alvorlig 
problemet er  

 
Når det forekommer uregelmessigheter i piaff/passage reduseres karakteren for lydighet. Gangartskarakteren påvirkes 
imidertid ikke. 

 
 
PASSAGE TRAVERS: 
En travers i passage dømmes som passage. Den kan vises som en enkelt travers i en retning eller en “sikk-sakk”. Den bør 
utføres minst 5m til siden for å gjøre den gjenkjennelig.  En passage travers som ikke utføres korrekt skal ikke ansees som en 
høyere vanskelighetsgrad. 
 
Korrekt utførelse: 

• Som for passage 
• En liten, men jevn stilling/bøy, en liten kryssing av bena 
• Hvis mulig skal en passage trevers vises til begge sider 

 

Problem:   Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Se feil i passage Som for passage Som for passage 

I tillegg, forutsatt at passage er korrekt utført: 

Mister/varierer bøy/stilling, hode på skakke, bakparten leder Under 7, avhengig av 
hvor alvorlig 
problemet er 

Passende reduksjon 

Krysser ikke bena i hele tatt, ikke langt nok til siden 
 

Under 6, avhengig av 
hvor alvorlig 
problemet er  

 
 
PASSAGE-PIAFF-PASSAGE OVERGANGER, beskrevet i håndboken s 200 og følgende: 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Alvorlig motstand, hopper ut av piaffen (vær nøye med å  
observer om den etterfølgende passagen begynner på  
foreskrevet punkt. Hvis ikke, må karakteren reduseres  
tilsvarende) 

Under 4 Under 5 hvis vist mer 
enn en gang 

Feil både i overgangen inn i og ut av piaff Under 4 Passende reduksjon 

Helt udefinert, kommer inn i / kommer ut fra “halvsteg i 
piaff”  

Under 5 

Mister noe takt/regelmessighet i en overgang Under 6 

   

 
Observer pa-pi-pa overgangene/overgangene i forbindelse med piaff eller passage: 

• Hvis piaffen virkelig går frem, er ikke overgangene klart definert og karakteren kan ikke være mer enn max en 
karakter høyere enn for piaffen 

• Unøyaktig ridning av overgangene kan medføre flere fradrag i karakteren: piaffe ikke klart vist på riktig sted (fradrag), 
den etterfølgende passage er klart for kort (fradrag) 
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• Hvis hesten mister den siste passage på midtlinjen påvirkes karakteren for holdtet ettersom det ikke er noen 
overgang passage - holdt 

 
 
ANDRE OVERGANGER fra/til passage beskrevet i håndboken s 205 og følgende: 

Problem:  Øvelseskarakter Lydighetskarakter 

Overgang til passage fra klart passaktig skritt Under 6 Passende reduksjon 

Overgang til passage fra et spent samlet skritt Under 6 

Overgang til passage fra travaktiv skritt (diagonal benflytting) Under 5 

Overgang passage – øket trav – passage: en overgang er helt 
mislykket (f.eks. at hesten fatter galopp) 

Under 5 

Overgang passage – galopp: noen sprang i kryssgalopp i 
fatningen 

Under 5 

Overgang passage – galopp: ETT sprang I kryssgalopp i 
fatningen, som blir umiddelbart korrigert 

Max. 6, avhengig av 
galoppkvaliteten 

 
 
 
GI OG TA TØYLENE, beskrevet i håndboken s 223: 
Det må klart vises at hesten ikke lener seg på bittet. Ellers må karakteren være under 5. 
 
 
LA HESTEN FORLENGE SEG PÅ LANG TØYLE, beskrevet i håndboken s 223: 
 
Hvis hesten ikke klart forlenger og strekker på rammen i en fremover-nedover retning må karakteren være under 5. Legg 
merke til om rytteren tar opp tøylene mykt og uten motstand fra hesten. 
 
 
GENERELT VIKTIG: 
Legg merke til at rytteren kun har ett forsøk på hver øvelse. Dvs at det ikke er tillatt å gjøre en volte ved eventuell 
motstand for å gjøre et nytt forsøk. Det vil straffes ved å gi en feilridning. Bare karakteren for første forsøk teller. 
Overgang ut av et nytt forsøk, f.eks. piaff, blir ikke vurdert, og den samlede karakteren for overgangene må bli meget lav. 
 
 
Oversatt 2018 


