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SITS OG STIL

Forord

Sits og stil er et aktivitets- og utdanningstilbud som ble utviklet og tilrettelagt av den tidligere
utdanningskomiteen i Norges Rytterforbund. Opplegget ble forste gang ferdigstilt i 1990.
Denne reviderte utgaven er videreutviklet av Norges Rytterforbund i samarbeid med Nina og
Lars Rasmussen, som er trenere ved NTG. Birgitte Lie Andersen har lang erfaring med bruk av
opplegget i rideskolen og har kommet med nyttige innspill om den praktiske gjennomforingen.
Johan Fahlberg, som na er kursinspektor ved Norsk Hestefagskole, har ogsa bidratt med sin
fagkunnskap.
Sits og stil er ment a vxre et aktivitets- og utdanningstilbud som bidrar til at rytteren utvikler rideferdigheten pa en formalstjenlig mate. Dette skal gjores ved a fokusere pa rytterens sits fra starten
av og frem til rideferdigheten er sa godt utviklet at korrekt balanse, rytme og oppstilling er helt
naturlig i alle gangarter og under alle forhold. «Folk har ulike mal med ridningen sin. Uansett om
man er hobbyrytter eller konkurranserytter, er det beste utgangspunktet for all ridning en god sits.
Det finnes ulike ridestiler, men alle springer ut av det samme. Hest og rytter ma vxre i balanse og
jobbe sammen for a kunne prestere godt pa banen» (Sprangridning, s. 19). Ved a delta i Sits og stil
vil rytteren ogsa fa ovelse i de basisferdigheter som blir vektlagt i sprangsportens konkurransetilbud, Feil og stil. I tillegg til reglementert antrekk og vel tilpasset utstyr, er korrekt sits ogsa skadeforbyggende for bade rytter og hest.
Sits og stil omhandler tre ulike typer posisjoner/stillinger pa hesten: loddrett sits, topunktsits og
trepunktsits. Disse benyttes uansett om man rir dressur, sprang eller feltritt. Disse ulike sitstypene
er grunnlaget for all ridning, selv om ridestilen utvikles i ulike retninger etter hvert. Sits og stil er
ment som et hjelpemiddel i den delen av treningen som har med sits a gjore. Opplegget bor kunne
innga som en naturlig del i rytterens grunnutdannelse, og det bor derfor vxre godt egnet som et
aktivitetstilbud til bruk i landets rideskoler.
I tillegg til innovelse av nodvendige basisferdigheter er det et mal at gjennomforing av Stil og sits
skal bidra til okt aktivitet i klubber/rideskoler. En hyggelig ramme rundt arrangementet, med salg
av litt mat/drikke og ellers trivelige forhold, vil kunne fa hele familien til a mote opp.

Norges Rytterforbund
onsker alle rideklubber og rideskoler lykke til med gjennomforingen av
Sits og stil
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Retningslinjer for gjennomforing av Sits og stil

Sits og stil er inndelt i tre vanskelighetsgrader — A, B og C — hvor A er den letteste. Banen krever
ingen spesielle yttermal, men den ma vxre avgrenset med et fast gjerde. De foreslatte banetegningene er beregnet pa en bane pa 20 x 40 m. Banetegningene ma tilpasses hvis andre mal benyttes.

Malsetting
Rytteren skal tilegne seg de grunnleggende basisferdighetene som er nodvendige for a utvikle
seg videre innen alle grener av ryttersporten.
Deltakerne skal foie gleden over a fa til noe / oppleve mestring ved at de starter med det enkle
og lykkes med dette for de gar videre til neste trinn.
Sits og stil skal bidra til okt aktivitet i klubber og rideskoler.

Premiering
Se til enhver tid gjeldene leverandor av sloyfer og diplomer
pa ryttet..no--)Klubb- )Stevneavvikling—>Rosetter

NORGES RYTTERFORBUND
Serviceboks 1 Ulleval stadion, 0840 Oslo
Tel: 21 02 96 50, Faks: 21 02 96 51
e-post: rytter@rytter.no
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Dommer
Dommeren ma vxre sa erfaren at han/hun er rettferdig ved bedommingen. Det kan for eksempel
vxre en utdannet ridelxrer eller en autorisert trener.

Bedomming
Dommerens rettesnor er angitt i dette heftet gjennom bilder og tekst. Dommeren skal altsa ikke
domme etter hva han/hun synes er pent, prydelig eller stilig. Bedommingen skal i all hovedsak ga
pa sits, det vil si den visuelle sitsen. (Effekten av rytterens sits vil bli vektlagt pa et senere stadium,
blant annet i ordinxre dressurklasser og i Feil og stil.) Bedommingen bygger pa den filosofien at
grunnlaget for all god ridning er en korrekt grunnsits.
Gjennom opptreden og pakledning/utstyr skal rytteren vise at han/hun er opplxrt til a ivareta
sikkerheten under alle forhold. I tillegg til a ha korrekt antrekk/utstyr skal rytteren opptre slik pa
ridebanen at han/hun ikke utsetter seg selv, hesten eller andre for unodig fare. (A holde aystand til
andre hester, passere andre korrekt osv. er viktig i denne sammenhengen.) Korrekt antrekk inneb2erer godkjent ridehjelm og egnet fottoy. I forbindelse med hopping skal rytteren alltid ha ridestovler eller ridesko med leggschaps. Sikkerhetsvest er pabudt for alle deltakere til og med det aret
de fyller 16 as. Dommeren skal vxre spesielt oppmerksom pa dette. Sikkerhet er et eget punkt pa
bedommingsskjemaet i alle klassene.
Dommeren er suveren i bedommingen, det vil si at bedommingen ikke kan paklages. Det er
derfor svxrt viktig at dommeren har satt seg godt inn i det han/hun skal bedomme, nemlig sitsen.
Skriveren ma ogsa ha satt seg godt inn i bedommingsskjemaet pa forhand. Det er viktig at denne er
godt kjent med hva som skal skrives, og hvor pa skjemaet de forskjellige tallkarakterene skal fares.

Anbefalt litteratur:
The Principles of Riding — ISBN 1-872082-03-9
Den offisielle instruksjonshandboken til det tyske rytterforbundet
(denne boken er na ogsa oversatt til svensk)
Balance in Movement — The seat of the Rider, Susanne von Dietze — ISBN 0-85131-746-4
Dressurriding, Lousie Nathorst — ISBN 82-529-2575-8
Sprangriding, Soderstrand, Bilock mfl. — ISBN 82-529-2576-6
Rytterens ABC, Landbruksforlaget — ISBN 82-529-2501-4
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Bedomming - karakterskala
Det er utarbeidet egne bedommingsskjemaer for hver klasse. Det er fern hovedpunkter som skal
bedommes. Illustrasjoner og kommentarer til hvert hovedpunkt finnes pa s. 8-14. Illustrasjonene
og kommentarene her er anvisninger som dommeren skal folge. I klasse A skal det settes tre ulike
karakterer under hvert av punktene 1-3, en karakter under punkt 4 og en karakter under punkt 5.
Dette utgjor til sammen 11 karakterer og en maksimal poengsum pa totalt 66 p. I klasse B og C
skal det settes fire ulike karakterer under hvert av punktene 1-3, en karakter under punkt 4
og en karakter under punkt 5. Dette utgjor til sammen 14 karakterer og en maksimal
poengsum pa totalt 84 p.
6 poeng
5 poeng
4 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng
0 poeng

=
=
=
=
=
=
=

Sxrdeles bra
Meget bra
Bra
Ganske bra
Godkjent
Ikke tilfredsstillende
Ikke utfort

Bedommingsskjemaet skal vxre til hjelp for rytteren videre i utdannelsen, og det er viktig at
han/hun far noen konkrete rad om hva han/hun bor trene mer pa fora forbedre sitsen. Hvert
bedommingsskjema inneholder derfor en kolonne hvor dommeren skal skrive kommentarer.
Denne delen av bedommingsskjemaet er vel sa viktige som tallkarakterene. Sluttkommentaren
skal begynne med ros for det som var spesielt bra. Videre skal rytteren fa konkrete tips og rad
om hvordan enkelte karakterer kan forbedres. Vi minner om at den hoyeste karakter i denne
sammenhengen ikke betyr perfekt. En rytter som far tallkarakteren 6 pa alle punkter, vil
ogsa kunne forbedre enkelte ting.
Det vil vxre mange ulike ting a se pa under hvert punkt, og dommeren bor bestrebe seg pa a gi
veiledning om «hovedfeil». Hva som bor vektlegges spesielt under hvert punkt, fremkommer i
teksten om de ulike sitstypene lenger bak. For a kunne kvalifisere seg videre til neste klasse kreves
det et gjennomsnitt pa karakteren 4. (Dette betyr at rytteren ma vise ferdigheter pa et «bra» niva.)
Rytteren bor stille til start i Sits og stils ulike klasser nar sjansen for suksess er stor. Suksess betyr her
at rytteren er i stand til a gjennomfore basisferdigheten pa et «bra» niva. Ridelxreren/treneren bor
kunne vxre Bode veiledere i denne sammenhengen. Rytteren bor pa ridetimer og treninger fa jevnlige tilbakemeldinger om sin sits, slik at han/hun er godt kjent med eget ferdighetsniva.

Dette til tross
Sits og stil er ment som et tilbud for uerfarne ryttere, og lista skal ikke legges for hoyt, verken nar
det gjelder deltakelse i klasse A eller muligheter for kvalifisering videre til klasse B og C.
Vi minner her om NIFs bestemmelser for barneidrett, og ber klubber og rideskoler gjore seg kjent
med disse (www.idrett.no).
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Klassegjennoinf6ring
Den enkelte rytteren far bare delta i en klasse per stevne. Alle ma starte i klasse A og kvalifisere
seg videre. De anmeldte deltakerne deles inn i grupper.

Klasse A:

Klassen er apen for alle
Maksimalt 10 ryttere i hver gruppe

Klasse B:

Apen for alle som har oppnadd minimum 44 p i klasse A
Maksimalt 5 ryttere i hver gruppe

Klasse C:

Apen for alle som har oppnadd minimum 56 p i klasse B
Maksimalt 5 ryttere i hver gruppe

Hver gruppe rider i ca. 20-30 minutter. Siden rytterne ikke er kommet sa langt i rideutdannelsen,
vil de ofte ikke ha kontroll over hesten enna. Enkelte kan were avhengige av a ga i rekke. Den mest
ovde plasseres da i tet. Det vil som oftest vere tilstrekkelig a folge firkantsporet pa banen og vende
gjnnom banen med visse mellomrom. Dette gir best utgangspunkt for a bedomme sitsen.
Dommeren star i eller ved siden av banen og kommanderer gangart og vei. Dommeren ma ha en
skriver til hjelp.
De angitte banetegningene benyttes som ayslutning for alle deltakerne i gruppen. Pass pa at de
som ikke rir, star trygt plassert (f.eks. fordelt i alle hjornene av ridebanen). I klasse A kan Jenne
aysluttende delen gjores i rekke eller med grupper pa to eller tre ekvipasjer samtidig.
Dommeren ma surge for at hver enkelt rytter far god tid til a vise de ulike sitstypene. De ulike
karakterene settes pa bakgrunn av det som er vist gjennom hele rideokten. I forbindelse med
hopping skal rytteren folge mykt og balansert med over hinderet, slik figuren pa s. 23 viser.

7

SITS OG STIL

Klasse A

Deltakere:

Apen for alle

Gangarter:

Loddrett sits, skritt og tray
Lettridning, tray
Topunktsits over kavaletter

Antall ryttere pa banen:

Maks 10 stykker i hver gruppe

20 rn

Seks bommer er lagt ut pa banen som
kavaletter, som anvist over.
Avstanden mellom bommene er
1,0-1,3 m, avpasset etter hestene.

8

ommflngss k em

k rise A, 11 Karakterer, ma ks 66 poeng
Loddrett sits

Lettridning

Kavaletter

Helhetsinntrykk

1 Her bedommes rytterens overdel:
hode, skuldrer, armer, hender og
overkropp NB! Rytterens blikk

Karakterskala
6 p = Sxrdeles bra
5p= Meget bra
4p= Bra
3 p = Ganske bra
2 P= Godkjent
1 p = Ikke godkjent
Op= Ikke utfort

2 Her bedommes rytterens mellomdel:
overkropp, sete og lar/oversjenkel
3 Her bedommes rytterens underdel:
lar, kne, legg og fot
NB! Plassering av rytterens undersjenkel
4 Her bedommes tempo og rideveier.
Total poengsum:

5 Sikkerhetshensyn:
utstyr/antrekk og opptreden pa ridebanen
Kommentar:

cn

H
0
cn

H

(De morke feltene skal ikke fylles ut.)
Dommersign. / dato

Kvalifisering til klasse B: minimum 44 p

SITS OG STIL

Klasse B

Deltakere:

Apen for alle som har oppnadd minimum 44 p i klasse A

Gangarter:

Loddrett sits, alle gangarter
Topunktsits, alle gangarter og over kavaletter/hindre
Trepunktsits, alle gangarter og eventuelt mellom kavaletter/hindre

Antall ryttere:

Maks fern deltakere i hver gruppe

GALOPP

V

2
40W1

3

MAL

1)

T v

2)
3)

srA ST

10

4)

Tre bommer som kavaletter
(aystander — se A)
Travhinder, kryss m/satsbom i
aystanden 2,0-2,3 m
To bommer som kavaletter
(aystand — se A)
Oxer, lite kryss i forkant og en bom bak
(makshoyde: 0,50 m / makslengde: 0,50 m)

BedOmmvingssk ema klasse B, 14 karakterer, maks 84 poeng
Loddrett sits

Trepunktsits

Topunktsits

Kavaletter /
hinder

Helhetsinntrykk

1 Her bedommes rytterens overdel:
hode, skuldrer, armer, hender og
overkropp NB! Rytterens blikk

Karakterskala
6 p = Sxrdeles bra
5 p = Meget bra
4 p = Bra
3 p = Ganske bra
2 p = Godkjent
1 p = Ikke gokjent
0 p = Ikke utfort

2 Her bedommes rytterens mellomdel:
overkropp, sete og lar/oversjenkel
3 Her bedommes rytterens underdel:
lar, kne, legg og fot NB! Plassering
av rytterens undersjenkel
4 Her bedommes tempo og rideveier.
Total poengsum:

5 Sikkerhetshensyn:
utstyr/antrekk og opptreden pa
ridebanen.

(De morke feltene skal ikke fylles ut.)
Dommersign. / dato

Kvalifisering til klasse C: minimum 56 p

111s DO 811S

Kommentar:

SITS OG STIL

Klasse C

Deltakere:

Apen for alle som har oppnadd minimum 56 p i klasse B

Gangarter

Loddrett sits, alle gangarter
Topunktsits, alle gangarter og over kavaletter/hindre
Trepunktsits, alle gangarter og eventuelt mellom kavaletter/hindre

Antall ryttere:

Maks fern deltakere i hver gruppe

20m

40 rn

1)
2)
3)
4)

12

Tre bommer, aystander som i A
Travhinder, kryss m/satsbom i
aystanden 2,0-2,3 m
Rekk med markbom, maks 0,60 m
Oxer med markbom (makshoyde:
0,60 m / makslengde: 0,60 m)

Bedommngsskjema klasse C, 14 karakterer, maks 84 poeng
Loddrett sits

1 Her bedommes rytterens overdel:
bode, skuldrer, armer, hender og
overkropp NB! Rytterens blikk.

Trepunktsits

Topunktsits

Kavaletter /
hinder

Helhetsinntrykk

Karakterskala
6 p = Sxrdeles bra
5 p = Meget bra
4 p = Bra
3 p = Ganske bra
2 p = Godkjent
I p = Ikke gokjent
0 p = Ikke utfort

2 Her bedommes rytterens mellomdel:
overkropp, sete og lar/oversjenkel
3 Her bedommes rytterens underdel:
lir, kne, legg og fot NB! Plassering
av rytterens undersjenkel
4 Her bedommes tempo og rideveier.
5 Sikkerhetshensyn:
utstyr/antrekk og opptreden
pa ridebanen.

Total poengsum:

(De morke feltene skal ikke fylles ut.)
Dommersign. / dato

111S DO S.L1S

Kommentar:

SITS OG STIL

Rytte ens sts o t e deMer

Rytterens sits bestk av tre deler:
• overdel (hode, skuldrer, armer, hender, overkropp)
• mellomdel (overkropp, sete og lar/oversjenkel)
• underdel (13.r, kne, legg og fot)
Underdelens nedre del utgjor det som kalles undersjenkelen (kne, legg, fot).
Bedommingsskjemaene i Sits og stil er tilpasset disse tre hoveddelene.
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•

I

De t e u ke ststy pane

Loddrett sits

Topunktsits

Trepunktsits

Loddrett sits, topunktsits og trepunktsits
En rytter som sitter i korrekt loddrett sits, sitter slik at det kan trekkes tenkt loddrett linje fra rytterens ore, gjennom skulderen, ned gjennom hoften og til rytterens h r1. Ved loddrett sits blir hestens
rygg mer belastet enn ved de to andre, hvor rytterens vekt blir mer eller mindre fordelt pa hestens
sider.
Uttrykkene topunktsits og trepunktsits stammer fra de amerikanske uttrykkene two and three point
contact. Disse begrepene kom til Norge som et resultat av amerikansk innflytelse, spesielt gjennom
diverse kurs og seminarer med George H. Morris. (Morris har selv tatt blant annet olympisk solvmedalje i sprang, og han har vxrt en av verdens mest kjente sprangtrenere. Han har ogsa skrevet
flere baker om det sakalte Morris-systemet sitt.) to- og trepunktsits er offisielle begrep i bade Norge
og Sverige.
Ved topunktsits skal rytterens vekt fordeles pa hestens sider. Setebeina skal ikke ha kontakt med
salen. Ved trepunktsits har rytterens sete lett kontakt med salen. Trepunktsits er altsa en mellomting mellom loddrett sits og topunktsits. Litt forenklet kan vi si at ved topunktsits er rytterens vekt
fordelt pa to punkter — to stigboyler. Ved trepunktsits fordeles na rytterens vekt pa tre punkter
— i salen og i to stigboyler.
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Loddrett sits (dressursits)

Dette er utgangspunktet for ridning. I undervisning av nybegynnere skal man legge stor vekt pa
at dette blir innlxrt riktig. Sitsen blir brukt i dressur, og det er — med noe kortere stigboyler — den
grunnleggende sitsen under bakkearbeid for bade sprang- og feltrittshest. Da gjennomforingen av
klassene skal kunne skje uten at rytteren skal behove endre stigboylene underveis, er loddrett sits
illustrert slik her. I denne posisjonen skal rytterens skulder, hofte og hx1 danne en loddrett linje —
derav navnet loddrett sits.

a
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Punkt 1- overdel
Hodet er hevet, slik at rytteren ser opp og fremover, og oret berorer den tenkte loddrette linjen
gjennom skulder og hofte. Overarmen henger ledig ned fra skuldrene, slik at albuen har lett kontakt med rytterens kropp. Handen er lukket om toylen og holdes loddrett med tommeltotten pa
toppen. Toylen ligger mellom ringfinger og lillefinger. I loddrett sits kan det — i tillegg til linjen
som er nevnt over — trekkes en linje gjennom rytterens albuledd gjennom den lukkede handen
via toylen og frem til hestens munn. Handleddet er i
«mellomstilling», slik at forbindelsen frem til hestens
munn blir myk, men stodig.
co-

Rytterens blikk og plassering av handen
er spesielt viktig for bedommelsen av
dette punktet.

Punkt 2 - mellomdel
Setet er ayslappet og stodig i salen og folger mykt med pa hestens bevegelser. Oversjenkelen faller
ned ayslappet og naturlig, og den skal ikke knipes fast. Rytterens vekt fordeles pa de to setebeina
og symfysen. Disse punktene danner en trekant. Denne vektfordelingen
er avgjorende for rytterens balanse. Det er viktig at dommeren ser
rytteren ogsa bakfra. Dette er for a se at rytteren sitter med vekten
jevnt fordelt pa begge sider i salen.
t2'

Rytterens plassering av setet er spesielt
viktig for bedommelsen av dette punktet.

Punkt 3 - underdel
Undersjenkelen ligger like bak gjorden, med innsiden mykt inntil hestens kropp. Den bredeste
delen av foten hviler i stigboylen. Den ytre delen av stigboylen peker mot lilletaen. Ankelleddet
er mykt, slik at rytterens vekt kan fixre ned i hxlene, som da blir rytterens laveste punkt.
co-

Rytterens plassering av undersjenkelen mykt inntil hestens kropp, med h2elen som laveste
punkt og i den loddrette linjen, er spesielt viktig for bedommelsen av dette punktet.

Sett forfra

Sett fra siden

Fotens vridning
«fern pa ett»
17

SITS OG STIL

Topun Knits ( &nets)

Topunktsits bruker vi i gangarten galopp, ved sprangridning, terrengritt og kondisjonstrening.
Det er dessuten en god sits for mindre rutinerte ryttere. Hestens rygg blir avlastet ved at vekten
av rytteren fordeles pa hestens sider. Lar, kne og undersjenkelen ligger inntil hestens side og det
kortere
er jevnt trykk i begge stigboylene. Vekten er fordelt pa to punkter. Stigboyleremmene er
at
og rytterens setebein er ikke i salen. NB! Stor aystand mellom sal og sete er feil. Det er viktig
toylen.
rytteren star i egen balanse og ikke «holder seg fast» i hestens munn gjennom et hardt tak i
Rytterens blikk skal were rettet opp og frem. Det er nodvendig med en sprangsal eller kombinert
sal for a vise en korrekt topunktsits.
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Punkt 1- overdel
Rytterens overkropp fares frem nxrmere hestens hals ved at rytteren buyer hofteleddet. Overarmen
er noe foran kroppen, og hendene er flyttet fremover og opp langs manfestet pa hesten. Hendene
skal vxre pa hver sin side av halsen. Rytterens blikk skal vxre rettet opp og frem.
co-

Rytterens blikk er spesielt viktig for bedommelsen av dette punktet.

Punkt 2 - mellomdel
Setebeina loftes ut av salen, men ikke for hoyt (se illustrasjonen
Vinkelen i hofteledd, kneledd og ankelledd sorger for at rytterens sete ikke kommer for hoyt, og at rytteren fjxrer og folger
hestens bevegelser. Setet skal vxre plassert midt over hesten.
Det kan vxre hensiktsmessig a se rytteren rett bakfra ogsa her.

®'

Rytterens plassering av setet og det at rytteren star
i egen balanse (ikke qholder seg fast» i toylen), er
spesielt viktig for bedommelsen av dette punktet.

Punkt 3 - underdelen
Gjennom et senket kne og en godt nedtrampet hx1 har rytteren
god fixring i undersjenkelen. Undersjenkelen er plassert fremme
ved gjorden. Et godt tramp i stigboylen og lavt tyngdepunkt er
avgjorende for at rytteren skal kunne holde balansen. Trykket i
stigboylen skal vxre nedover og litt fremover, uten at stigboyleremmene mister den loddrette posisjonen. Stigbuylen ligger
plassert under foten som i loddrett sits.
ro-

Rytterens plassering av undersjenkelen fremme ved
gjorden inntil hestens kropp med «tramp» i stigboylen,
er spesielt viktig for bedommelsen av dette punktet.
Det er viktig at hxlen er det laveste punktet.

19

SITS OG STIL

Trepunktsts

Trepunktsits har et stort bruksomride og er en grunnleggende sits ved hopping og bakkearbeid
over hindre. Trepunktsits er en mellomting mellom loddrett sits og topunktsits. Ved behov kan
rytteren enkelt ga over til topunktsits eller den andre veien til loddrett sits. Rytterens vekt belaster
n'a hestens rygg ved at setebeina har kontakt med salen. (Belastningen pi hestens rygg er likevel
mindre enn ved loddrett sits.)
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Punkt 1- overdel
Rytteren forer overkroppen noe frem, slik at skuldrene er litt foran loddlinjen. Overarmen er noe
foran kroppen, og hendene er flyttet fremover langs manfestet pa hesten. Hendene skal vxre pa
hver sin side av halsen. Rytterens blikk skal were rettet opp og frem.
co-

Rytterens blikk og en myk og stodig hand er spesielt viktig for bedommelsen av dette
punktet.

Punkt 2 - mellomdel
Setebeina har na lett kontakt med salen. Rytteren sitter med vekten fordelt pa begge sider. Det er
viktig a sjekke at rytteren sitter midt over hesten. Det kan vxre hensiktsmessig a se rytteren rent
bakfra ogsa her.
co-

Rytterens plassering av setet er spesielt viktig for bedommelsen av dette punktet.

Punkt 3 - underdelen
Gjennom et senket kne og en godt nedtrampet hx1 har rytteren god fjxring i undersjenkelen.
Undersjenkelen er plassert fremme ved gjorden. Et godt tramp i stigboylen og et lavt tyngdepunkt
er viktig ogsa i denne posisjonen. Stigboylen er plassert under foten, som tidligere beskrevet.
coo-

Rytterens plassering av undersjenkelen fremme ved gjorden inntil hestens kropp, med
«tramp» i stigboylen, er spesielt viktig for bedommelsen av dette punktet. Det er viktig at
hxlen er det laveste punktet.

SITS OG STIL

Letffidnng

Lettridning er en av de grunnleggende ferdighetene en rytter skal Jere seg. Det a ri lett avlaster
hestens rygg og er dessuten mindre krevende for rytteren. Lettridning benyttes i oppvarmingsfasen av en rideokt, og en uerfaren rytter benytter lettridning ogsa utover i ridetimen for
a spare bade seg selv og hesten.
Tray er en totaktig gangart, og i lettridning reiser rytteren seg opp og ned i salen i takt med
hestens bevegelser. Hestens bevegelser er med a late rytteren opp fra salen. Rytteren setter
seg sa kontrollert ned igjen pa neste takt. Overkroppen holdes lett fremoverboyd (som ved
trepunktsits). Nar rytteren reiser seg opp, skal det vxre vinkler i knxr- og ankelledd med
vekt i stigboylen. Dette innebxrer at rytterens sete ikke skal komme for hoyt over salen.
Rytteren skal berore salen lett nar han/hun setter seg ned — opp — ned — opp — ned — opp —ned,
ett — to — ett — to — ett — to osv.
Fora sikre en jevn belastning pa hestens rygg er det viktig at rytteren av og til «skifter diagonal». Uttrykket «skifte diagonal» har sammenheng med hestens fotflytting i tray. Nar det hoyre
frembeinet flyttes fremover, skjer det samme med venstre bakbein. Dette skjer samtidig med at
hestens venstre frembein og hoyre bakbein beveges bakover. Det diagonale beinparet forflyttes
altsa frem og tilbake samtidig. Pa et firkantspor skal rytteren sitte ned i salen pa utvendig
diagonal, dvs. nar det utvendige frembeinet er i bakken. Om rytteren rir pa venstre hand,
skal han/hun ha setet i salen nar hoyre frembein gar i bakken. Ved skifte av hand skal rytteren,
gjennom a bli sittende i salen gjennom to takter — ETT — TO — skifte diagonal. Setet er na i
salen nar venstre frembein er i bakken. Hoyre hand, venstre hand, utvendig diagonal,
innvendig diagonal osv. er utrykk ridelxrere og trenere ma forklare grundig for rytteren.
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OvHge bedommingspunkter

KU3vaI tter/hin re
Ved kavalettiarbeidet benyttes topunktsits. Ridning over kavaletter bedommes spesielt i klasse A.
Kommentarene foran vil derfor ogsa vxre retningsgivende nth- det skal settes karakterer i forbindelse med ridning over kavaletter. Her folger imidlertid en kort oppsummering.
I forbindelse med hopping skal rytteren folge mykt og balansert
med over hinderet, slik figuren viser.

Punkt 1 ® °verde!
o-

Rytterens blikk og en myk og folsom hand som folger
hestens bevegelser.

Punkt 2 - mello Adel
•

Rytterens evne til a sta i balanse uten a «holde seg fast» i toylen.

Punkt 3 ® underdelen
co-

Undersjenkelens plassering. Korrekt plassering av undersjenkelen
er en forutsetning for god balanse pa hesten.

Hamden fares fremover langs manfestet pa hesten ved kavalettiarbeid/hopping.
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20.

Punkt 4 - t mpo/ridev i r
Rytteren skal her vise at han/hun kan ri hesten i et jevnt og rolig
tempo bade for og etter kavalettene/hindrene. Rytteren skal finne
gode rideveier og komme midt pa og vinkelrett pa alle kavaletter
og hindre.
•

Rytterens evne til a ri hesten i rett tempo og finne gode
rideveier er spesielt viktig for bedommelsen i dette punktet.

Helhetsinntrykk
Gjennom opptreden og pakledning/utstyr skal rytteren vise at han/hun er opplxrt til a ivareta
sikkerheten under alle forhold. I tillegg til a ha korrekt antrekk/utstyr skal rytteren opptre pa
ridebanen slik at han/hun ikke utsetter seg selv, hesten eller andre for unodige farer. (Det a holde
aystand til andre hester, passere andre korrekt osv. er viktig i denne sammenhengen.) Korrekt
antrekk innebxrer godkjent ridehjelm og egnet fottoy. joggesko eller lave sko med grovt monster
pa salen skal ikke forekomme. Under hinderhopping skal rytteren alltid ha ridestovler eller ridesko med leggschaps. Sikkerhetsvest er pdbudt for alle deltakere til og med det aret de fyller 16 ar.
Krav til sikkerhet i omgang med hesten gjelder ogsa ved inn- og utleiing og ved opp- og aysitting.
co•

Dommeren skal vxre spesielt oppmerksom pa alt som har med sikkerhet a gjore.
Dommeren skal for start pase at alle deltakerne har reglementert antrekk/utstyr.
Blide og positive ryttere som handterer hesten i trad med de normer vi har for
ryttersporten, skal honoreres spesielt.

Husk d ivareta
sikkerheten ncler
alle forhold!
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Non fi gs fi

S iutt

Stevneledere s oppgaver
En stevneleder har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomforing av selve arrangementet, at det nodvendige personellet er til stede, og at alle er satt godt inn i oppgavene sine.
Stevnelederen sorger for at det er tilstrekkelig materiell pa banen til rett tid, og han/hun har
ansvaret for PR og skal surge for at det er ordnet med kiosk- og kafesalg. Under selve avviklingen
av arrangementet bur stevnelederen ikke vxre bundet opp i en bestemt arbeidsoppgave, men vxre
tilgjengelig for sporsmal og bruke en del tid pa a ga rundt og snakke med folk. Kanskje er det nye
ansikter som skal onskes spesielt velkommen. Det a bli godt mottatt kan vxre grunn god nok til
komme igjen ved en senere anledning.

Sekretariat
Sekretariatet har ansvaret for a bekjentgjore stevnet, slik at deltakerne kan melde seg. Sekretariatet
lager gruppeinndelinger og startliste, innkrever startkontigent, skriver navn pa alle diplomer
(bedommingsskjema), regner ut poeng etter hver gruppe og gjor klar sloyfer til premiering.

Dommer
Det er dommerens ansvar a kontrollere folgende punkter i god tid for start: Banen skal vxre
forsvarlig, og merk spesielt inngjerding etter reglene. Overfloclige oppheng pa stativer skal vxre
fjernet. Dommeren skal gjennomga bedommelsesskjema sammen med skriveren pa forhand, slik
at denne er godt kjent med hvordan det skal fylles ut. (Dommeren ma selvfolgelig ogsa vxre godt
kjent med bedommingsskjemaet.) Dommeren skal ogsa pase at rytterne rir med korrekt antrekk.
Til tross for at antrekk/utstyr skal bedommes under klasseavviklingen, kan ikke dommeren tillate
en rytter a ri inn pa banen uten hjelm, egnet fottoy, sikkerhetsvest etc.

Skriver
Skriveren ma ha satt seg godt inn i skjemaet og hvordan det fylles ut. Han/hun ma ha med
blyant/penn og skriveunderlag.

Banemannskap
Banemannskapet so-ger for at det nodvendige materiellet er til stede pa banen til rett tid,
etter stevnelederens anvisninger.
Norges Rytterforbund
Onsker alle rideklubber og rideskoler lykke til med gjennomforingen av
Sits og stil
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