KJØRING – FEI test 2*HP1

Nr: FEI test 2*HP1 ny 2021

Bane: 40x80

Maks.poeng: 210

Koeffisient: 0,76

Sted:

…………………………………………………………………………..

Dato: …………..…………

Kusk:

................................................................................

Dommere:

Hest:

................................................................................

ØVELSE

1

Arbeidstrav
Samlet trav

2

HSE

Mellomtrav
Samlet trav

3
EX
XB
4

5

6

7

½ sirkel 20 m til venstre
½ sirkel 20 m til høyre

Rett linje, bydning, kontakt,
bakbeinsaktivitet, Elastiske steg,
overgang til samlet trav, bøyning og
kontakt
Overgang. Klar forlenging av steg
med aktive bakbein, balanse og
letthet, foran loddplan, forlengning av
ramme.
Overgang, bydning, kvalitet i
samling, bøyning, omstilling,
nøyaktighet, selvbærende.
Overgangene mellomtrav og
arbeidstrav, Klar forlengning av steg
og bakbeinsaktivitet. Forlengning av
ramme, kontakt. Elastisistet

BPF

Mellomtrav

FAK

Arbeidstrav

KS
SHCM

Bydning, kontakt, bakbeinsaktivitet,
Arbeidstrav, 20 m avvikelse Elastiske steg. På bittet, balanse,
energi og nøyaktighet.
Arbeidstrav

M-V

Øket trav

VKAF

Arbeidstrav

FR
RMC

Arbeidstrav, 20 m avvikelse Bydning, kontakt, bakebeinsaktivitet
På bittet, balanse, energi og
Arbeidstrav

CH

Skritt

HB

Fritt skritt

BP

Skritt

PF

Samlet trav

F

Samlet trav, ½ sirkel høyre Bøyning, lydighet på sirkelen,
overgang galopp.
20 m

DF

Arbeidsgalopp, høyre, ½
sirkel høyre 20 m

Etter D overgang til galopp, i balanse,
bakbeinsaktivitet

FA

Arbeidsgalopp høyre

Balanse, bakbeinsaktivitet, bydning,
På bittet, fremover og i balanse

AL

Arbeidsgalopp høyre, ½
Sirkel høyre 20 m

10

11

Oversatt, 1. Mars 2021

Overgang, forlengning, bydning,
rytme, balanse, retthet.
Overgang, bøyning, kontakt,
bakbeinsaktivitet, elastisitet

nøyaktighet

8

9

CRSVPEB

Å BEDØMME

AX
XCH

Tid: 10 minutters intervaller

Regelmessighet, kvalitet i stegene,
kontakt, 4takt, avslappet og lik
steglengde, overtramp, forlenging av
stegene, frihet.
Regelmessighet, kvalitet, kontakt,
4takt, lik steglengde,. Overgang til
trav, kvalitet i samling, bøyning,
nøyaktighet. Selvbærende.

POENG KOMMENTARER

12

Samlet trav, bue
15 m venstre

Overgang til trav, lydighet, bøyning,
nøyaktighet, bydning.

13 X

Holdt, stå stille i 6 sek.

Overgang, retthet, kvadratisk
oppstilling, på bittet, lett kontakt.
Kusk på midtlinjen.

LX

Rytme, lydighet, på bittet, kvalitet i
stegene, kontakt og retthet

14 X

Rygging 6 steg

15 XI
IM

Samlet trav, bue 15 m høyre Bydning, kvalitet i samlingen.
Samlet trav, ½ bue venstre

Lydighet, bøyning, nøyaktighet,

MG

Samlet trav, ½ sirkel 20m
venstre.

16
GM

Arbeidsgalopp venstre, ½
Sirkel 20m venstre

Bøyning, lydighet på sirkelen,
overgang galopp.
Etter G overgang til galopp, i balanse,
bakbeinsaktivitet

17 MCH

Arbeidsgalopp venstre

Overgang, balanse, bakbeinsaktivitet,
på bittet, bydning.

18 HF

Øket galopp venstre

Overgang, balanse, bakbeinsaktivitet,
bydning, på bittet.

FAD
19 DXG
G

Arbeidstrav
Øket trav
Holdt og hilsning

Overgangene, bøyning, kontakt,
bakbeinsaktivitet, elastisistet i
stegene, overgang til holdt,
Urørlighet, kvadratisk oppstilling, på
bittet.

Å bedømme

Poeng Kommentar

:

20 KUSKEN

Bruk av hjelperne, håndtering av pisk og tømmer,
Sittestilling. Figurenes og overgangenes nøyaktighet.
Karakteren må gjenspeile kuskens egenskap til å
utføre nøyaktige og kvalitets overganger

21 GENERELT
INTRYKK OG
PRESENTASJON

Fremtreden av kusk og groom, puss og
kondisjon, tilpasning samt
helhetsinntrykk av hest, seletøy og vogn. Kondisjonen
til hesten. Balansert bilde av harmoni mellom hest og
kusk gjennom programmet

MAXPOENG - 210
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KOEFFISIENT: 0,76

TOTALSUM:
Poeng / Straff

OBS! Husk å legge til
straffepoeng gitt av
hoveddommer:

Alle poengsummene fra dommerne legges sammen og multipliseres med 0,696, deles på antall dommere, og trekkes fra 160.
Dette gir straffepoeng som igjen legges til eventuelle straffepoeng gitt av hoveddommer.
Straffepoeng og eliminering: (MARKERES KUN AV HOVEDDOMMER)
Feilkjøring / Ulydighet
Første gangen
Andre gangen
Tredje gangen

5 straffepoeng
10 straffepoeng
Eliminering

Forlater vognen
Kusk forlater vogna
Medhjelper forlater vogna

20 straffepoeng
5 straffepoeng

Ufullstendig presentasjon
Kusk har ikke pisk i hånden (mangler, mister, setter ned)
Kusk har ikke kjøreforkle, hansker eller hodeplagg
En eller flere groomer har ikke hansker eller hodeplagg
Bandasje(r), stryksokk(er) eller lignende. På en eller flere hester

5 straffepoeng
5 straffepoeng
5 straffepoeng
10 straffepoeng

Sum straffepoeng:

Dommers Signatur:

Oversatt, 1. Mars 2021

…………………………….…

Bokstav:

Karaktertabell (Bedømmingskala):
10
4 Ikke tilfredsstillende
Utmerket
9
3 Ganske dårlig Dårlig
Meget bra
8
2 Meget dårlig Ikke
Bra Ganske
7
1 utført / Helt
bra
0 mislykket
6
Tilfredsstillende
5
Godkjent

