Inofficiell översättning Domarhandledning FEIF 2014

Långsam TÖLT
Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, tappar gångarten
frekvent, väldigt ojämna steg

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Mycket stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem

7

7,5

8

Generellt bra ridstil,
hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg,
platta/markbundna
rörelser, tydliga fel i
formen, saknar energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Håller gångarten stadigt.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
elastisk, lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och höga rörelser,
energiskt, god pådrivning, bra
bärande rygg och väl
påskjutande bakparti, upplyft
och lätt framdel, självbärande
Mycket uttryck

Utförande

Väldigt snabbt. Bara halva distansen
eller tiden visat.

För snabbt

Sida 1

Önskad hastighet
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Ökad TÖLT
Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, tappar gångarten
frekvent, väldigt ojämna steg

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Mycket stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem

7

7,5

8

Generellt bra ridstil,
hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg,
platta/markbundna
rörelser, tydliga fel i
formen, saknar energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Håller gångarten stadigt.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
elastisk, lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och höga rörelser, långa
steg, energiskt, god pådrivning,
bra bärande rygg och bra
engagemang, självbärande

Mycket uttryck

Utförande

Väldigt långsam. Bara halva distansen
eller tiden visat.

För långsamt

Sida 2

Önskad hastighet
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TÖLT – tempoväxlingar
Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, tappar gångarten
frekvent, väldigt ojämna steg

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Mycket stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem

7

7,5

8

Generellt bra ridstil,
hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg,
platta/markbundna
rörelser, tydliga fel i
formen, saknar energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Håller gångarten stadigt.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
elastisk, lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och höga rörelser, god
pådrivning, energiskt, bra
bärande rygg, bra längning av
steg vid efterfrågan, väl
engagerat bakparti, upplyft och
lätt fram, självbärande
Mycket uttryck

Utförande

För lite skillnad i tempo. Väldigt
oharmoniska övergångar. Bara halva
distansen eller tiden visat.

Övergångar saknar
mjukhet/smidighet. Övergångar
på fel ställe

Sida 3

Rätt tempo. Bra skillnader i tempo. Fina
övergångar. Övergångar på rätt ställen.
Tydlig steglängdsökning.
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TÖLT - långsam- till mellan- eller valfritt tempo
Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, tappar gångarten
frekvent, väldigt ojämna steg

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Mycket stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem

7

7,5

8

Generellt bra ridstil,
hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg,
platta/markbundna
rörelser, tydliga fel i
formen, saknar energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Håller gångarten stadigt.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
elastisk, lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och höga rörelser,
energiskt, god pådrivning, bra
bärande rygg, bra
engagemang, självbärande

Mycket uttryck

Utförande

Bara halva distansen eller tiden visat.

Önskad hastighet

Sida 4
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TÖLT - långsam- till mellan tempo utan tygelkontakt (enhandsfattning)
Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, tappar gångarten
frekvent, väldigt ojämna steg

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Mycket stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem

7

7,5

8

Generellt bra ridstil,
hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg,
platta/markbundna
rörelser, tydliga fel i
formen, saknar energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Håller gångarten stadigt.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
elastisk, lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och höga rörelser,
energiskt, god pådrivning, bra
bärande rygg, bra
engagemang, självbärande
Mycket uttryck

Frekventa korrigeringar. Bara halva
distansen eller tiden visat med lösa
tyglar.
Utförande

Enstaka korrigeringar

Önskat tempo. Tyglarna
hänger i bågar. Få
korrigeringar

Inga
korrigeringar

Tyglarna ska hållas i en hand som är tydligt synlig och som inte hålls längre fram än mitt över manken. Tyglarna ska vara
slaka och hänga löst i bågar. Det ska inte vara någon aktiv kontakt via tyglarna med hästens mun eller kindkedjegrop. Ett
spö som hålls bakom höften eller framför skulderbladet bedöms som korrigering. Det samma gäller när ryttaren tar tag i
manen.

Sida 5
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SKRITT
Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, tappar gångarten
frekvent, väldigt ojämna steg, hänger
på bettet

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Mycket stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem

7

7,5

8

Generellt bra ridstil,
hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg, tydliga
fel i formen, saknar
energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Håller gångarten stadigt.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
mjuk, går igenom
kroppen. Lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och långa steg, bra driv,
bra rörelser, energiskt, bra
engagemang

Mycket uttryck

Utförande

Väldigt stressat. Bara halva distansen
eller tiden visat.

Vilar tydligt i stegen. Jämnt tempo

Sida 6
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TRAV - långsam till medeltempo

Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, väldigt litet sväv,
tappar gångarten återkommande,
väldigt ojämna steg.

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Mycket stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem, synligt
sväv

7

7,5

8

Generellt bra ridstil,
hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg,
markbundna rörelser,
tydliga fel i formen,
saknar energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Bra sväv. Håller gångarten
stadigt.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
mjuk. Lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och höga rörelser,
energiskt, bra driv, god
bärighet bra engagemang

Mycket uttryck

Utförande

Bara halva distansen eller tiden visat.

Rätt tempo

Sida 7
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GALOPP - långsam- till medeltempo

Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, väldigt litet sväv,
tappar gångarten återkommande,
väldigt ojämna steg.

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Mycket stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem, synligt
sväv

7

7,5

8

Generellt bra ridstil,
hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg,
markbundna rörelser,
tydliga fel i formen,
saknar energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Bra sväv. Håller gångarten
stadigt.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
mjuk. Lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och höga rörelser,
energiskt, bra driv, god
bärighet, bra engagemang.
Riden i uppförsbacke

Mycket uttryck

Utförande

Bara halva distansen eller tiden visat.

Rätt tempo

Sida 8
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PASS - ovalbana

Dålig prestation
0,5
1
1,5
2
Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
kontakt med hästen
avsaknad av samarbete
(samspel)
och mycket dålig kontakt
med hästen
0

Medelprestation låg
2,5

3

4

4,5

5

5,5

6

Vissa tydliga fel i ridningen, problem med
samspelet

Takt/ Balans

Mycket dålig takt, väldigt litet sväv,
väldigt ojämna steg.

Lösgjordhet /
Ridbarhet

Väldigt stelt eller spänt

Form / Rörelser

3,5

Medelprestation
hög

Väldigt dålig form, väldigt korta
frekventa steg, väldigt lite energi,
oengagerat

Takt eller
balansproblem, synligt
sväv

7

7,5

8

Generellt bra ridstil.
Hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt,
enstaka
balansproblem

Stelt eller spänt. Begränsning i
rörelserna

Frekventa steg,
markbundna rörelser,
tydliga fel i formen,
saknar energi

6,5

God prestation

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Harmoniskt, väldigt
god kontakt med
hästen, excellent
ridning

Bra takt, balans och rytm. Jämna
steg. Bra sväv.

Övervägande / tillräckligt
lösgjord

Vissa fel i formen,
medelrörelser och
luftighet

Väldigt följsam,
mjuk. Lösgjord

Form utan betydande fel,
luftiga och långa steg, bra
rörelser, energiskt, bra driv,
god bärighet, bra engagemang.

Mycket uttryck

Utförande

Väldigt långsamt

Mjuka övergångar på rätt ställen. Bra tempo.

Sida 9
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FYRGÅNG V4

Dålig prestation
0

0,5

1

1,5

Medelprestation låg
2

Grov ridning (varning gult
kort), mycket dålig
Sits och inverkningar /
ridskicklighet, allvarlig
Utförande
avsaknad av samarbete
och mycket dålig kontakt
med hästen

Kvalitet på
gångarterna

Övergångar

2,5

3

4

Allvarliga fel i sits
och inverkningar,
vissa tydliga
problem med
kontakten med
hästen, väldigt
inaktiv ryttare

Allvarliga takt eller balansproblem.

Övergångar tydligt
fellaktiga. Grov ridning
(varning gult kort), dålig
sits och inverkningar

3,5

4,5

5

sena eller
problematiska,
allvarliga fel i sits

5,5

6

Vissa fel i sits och
inverkningar.
Problem med
kontakten med
hästen

Takt eller
balansproblem, synligt
sväv

Övergångar väldigt

Medelprestation
hög

7

7,5

8

Generellt bra ridstil.
Hästen svarar generellt
på hjälperna

Okej takt, medel röreler och
luftighet

Vissa fel i
övergångarna,
vissa fel i sits
och inverkningar.

Sida 10

6,5

God prestation

Mindre fel i övergångar.
Generellt bra ridning.

Utmärkt prestation
8,5

9

9,5

Elegant, lätt och
mjuk ridning med
nästan osynliga
hjälper

Bra takt

Inga fel i någon
övergång, väldigt
god ridning.
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