Forklaring til dømmeskjemaet
Hver øvelse skal bedømmes gjennom både å gradere reaktivitet og arbeidsvilje fra 0 til 4 (se
skalaforklaring under), samt gis et konkurransepoeng (se skala under) ut fra en
helhetsvurdering av ekvipasjens gjennomføring av øvelsen.
Oransje kategori: Øvelser med bevegelige objekter/hindring. F.eks. plaststrimler, flagg etc.
Blå kategori: Øvelser med ikke-bevegelige objekter/hindring. F.eks. bru, søplekasser etc.
Gul kategori: Øvelser med ukjent underlag. F.eks. løs grus, vann, presenning. Her må minst én
øvelse inkludere forsering av bratt terreng.
Rosa kategori: Øvelser som er teknisk krevende.
REAKTIVITET
Bev./statisk hindring
Ukjent underlag
0 = forsøker å flykte,
0= vegrer å passere
avbryter øvelsen
underlaget, avbryter
øvelsen

1 = som 2, men
skvetter tydelig en
eller flere ganger,
rygger vekk eller øker
tempo betydelig forbi
hindring
2 = som 3, men
forsøker i tillegg å øke
avstand til objekt
gjennom
kroppsposisjon eller
liten tempoøkning,
kan rykke litt til, kan
stoppe opp med vekt
på bakbeina
3 = senker tempo noe
inn mot hindring,
delvis nølende

1 = som 2, men
skvetter tydelig en
eller flere ganger,
rygger vekk eller øker
tempo betydelig ved
passering
2 = som 3, men
forsøker i tillegg å øke
avstand til ukjent
underlag gjennom
kroppsposisjon før
gjennomføring; kan
rykke litt til, kan
stoppe opp med vekt
på bakbeina
3 = senker tempo noe
inn mot underlaget,
delvis nølende, men
gjennomfører fint

4 = ingen tegn til å
nøle og ingen tegn til
flukt

4 = ingen tegn til å
nøle, forserer
underlaget
kontrollert, i taktfast
tempo

ARBEIDSVILJE
Samarbeidsvilje
Presisjon
0 = Uinteressert,
0 = ikke gjennomført,
stopper opp, fokuserer eller gjennomført på
på annet, adlyder ikke en så dårlig måte at
håndterer etter
det ikke gir grunnlag
gjentatte signaler
for vurdering
1 = som 0, men
1 = lav presisjon i
adlyder håndterer
gjennomføring,
etter få signaler
velter/skyver hindre,
svært lite taktfast

2 = ufokusert, lite flyt i
bevegelsene, men
adlyder signaler fra
håndterer

2 = gjennomfører på
en grei måte, kan
skubbe borti
hinder/kjegle, delvis
taktfast gange

3 = går framover
ganske fokusert, evt
noe reduksjon i tempo
og lite behov for
signaler fra håndterer
4 = går framover
fokusert og målrettet
uten reduksjon i
tempo og uten behov
for signaler fra
håndterer

3 = gjennomfører på
en god måte, med god
presisjon, stort sett
taktfast gange
4 = gjennomfører med
høy presisjon,
nøyaktige, jevne og
kontrollerte
bevegelser
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Konkurransepoeng
Hver øvelse kan gis inntil 10 poeng, vurdert ut fra ekvipasjens totale gjennomføring av øvelsen,
iberegnet teknisk gjennomføring, hurtighet, hestens stødighet og bruk av hjelpere (-).
10 poeng:

Eksellent, feilfri gjennomføring, ekvipasjen beveger seg raskt og kontrollert
gjennom øvelsen, med særdeles høyt grad av samspill og ingen bruk av hjelpere.

9 poeng:

Svært bra gjennomføring, med kun ubetydelige feil, ekvipasjen beveger seg
tilnærmet raskt og kontrollert gjennom hele øvelsen, med høyt grad av samspill
og minimal bruk av hjelpere.

8 poeng:

Veldig bra, nesten feilfri gjennomføring, godt tempo og kontrollerte bevegelser,
godt samspill med noe bruk av hjelpere.

7 poeng:

Over middels bra gjennomføring med god presisjon og godt tempo, lavere grad
av feil, over middels godt samspill med under middels behov for bruk av hjelpere.

6 poeng:

Middels bra gjennomføring med akseptabel grad av feil, hesten viser grei
stødighet og ok tempo, greit samspill med middels behov for hjelpere underveis.

5 poeng:

Til dels middels god gjennomføring med greit tempo og litt over middels antall
feil, hesten virker noe ustø, lavere grad av samspill som krever litt over middels
bruk av hjelpere.

4 poeng:

Under middels god gjennomføring med en god del feil, hesten er til dels ustø,
mindre godt samspill som krever en god del bruk av hjelpere.

3 poeng:

Til dels dårlig gjennomføring med høyt feilnivå, hesten virker ustø og usikker, lite
samspill, leier/rytter viser tegn til aggresjon mot hest ved bruk av hjelpere, nivå
på behov for hjelpere er til dels høyt.

2 poeng:

Dårlig gjennomføring med uakseptabelt feilnivå, hesten er ustø og usikker,
minimalt med samspill, leier/rytter viser aggresjon mot hest ved bruk av
hjelpere, nivå på behov for hjelpere er høyt.

1 poeng:

Meget dårlig gjennomføring med uakseptabelt feilnivå, hesten er svært ustø og
usikker, minimalt med samspill, leier/rytter viser aggresjon mot hest ved bruk av
hjelpere, nivå på behov for hjelpere er svært høyt.

Ved fall i vanskelig klasse straffes ekvipasjen med 30 minuspoeng.
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