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Konkurransereglement for Skeid 

Skeid er en konkurranseform for de tre nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og  

nordlandshest/lyngshest, og er utviklet for at disse rasene skal få vise seg fram fra sin beste 

side. Skeid viser til gamle hestetradisjoner og aktiviteten er utarbeidet av raseorganisasjonene 

med støtte fra de nasjonale hestesentrene. Skeid viser de nasjonale hesterasene sitt kalde 

hode og varme hjerte gjennom gode bruksegenskaper og samarbeidsvilje.  

 

Å konkurrere i Skeid skal være et mål i seg selv, og hester som trenes til å bli gode i Skeid, vil 

naturlig få frem egenskaper som også er viktige for bruk i tjenesteytende virksomhet som helst, 

turisme og så videre, men også for den enkelte hesteeier. 
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§1 Generelle bestemmelser 
1. Hensikten er at trening mot og deltagelse på Skeid skal øke deltagernes kunnskap om 

ridning/kjøring og trening av hest.  

2. Hestene skal bli godt trent slik at de også kan brukes til mangfoldige formål utenfor 

Skeid.  

3. Sikker og trygg og hensiktsmessig håndtering av hest er en forutsetning for å delta.  

4. Glede ved allsidig bruk av hesten er et mål. 

5. Deltager1 1skal vise hensyn til hesten, andre deltagere og publikum, og sette seg inn i 

skeidreglementet før start.  

6. Hester og deltagere som deltar i konkurranser, skal være i god nok form og ha de 

nødvendige ferdigheter som konkurransen forutsetter. 

7. Skeid skal ikke utsette hester eller deltagere for unødige belastninger eller fare. Det 

må legges stor vekt på godt underlag og sikre baner (inkludert øvelser). 

8. Skeid er åpent for hester registrert i en av følgende rasers A-, B- eller C-register: 

a. Dølahest 

b. Fjordhest 

c. Nordlandshest/lyngshest 

Arrangør kan, for hester som ikke tilhører rasene nevnt over, sette opp en egen åpen 

klasse for disse. Deltagere i åpen klasse kan få konkurransepoeng og kommentarer, men 

rangeres og premieres ikke. 

9. For deltagelse i vanskelige klasser kreves medlemskap hos en av følgende 

raseorganisasjoner:  

a. Landslaget for Dølahest 

b. Norges Fjordhestlag eller et lokallag for fjordhest.  

c. Landslaget for nordlandshest/lyngshest 

10. Lokallag eller aktivitetsutvalg under en av organisasjonene nevnt i 9 skal alltid stå som 

arrangør av Skeid, da disse er ansvarlig for at dømmeskjema og annen informasjon 

sendes skeidsekretariatet. 

11. Deltagelse skjer på eget ansvar. Det oppfordres til å sørge for at en har god forsikring på 

seg selv og hester som deltar. 

 

  

 
1 Deltager:   Rytter, kusk eller leier. 
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§2 Hestevelferd 
1. Før start skal hesten besiktiges for å sikre at den er frisk, uten skader, i passe hold, og er 

velstelt (se også § 3.1). Hesten skal ha velpleide høver uavhengig av om den er skodd 

eller barfot. Følgende vil kunne føre til at hesten ikke får delta:  

a. Hesten er enten for tykk eller for tynn 

b. Hesten har tydelig nedsatt almenntilstand 

c. Hesten er halt eller viser ubehag ved bevegelse 

d. Hesten har tydelige sår eller omfattende mugg, spesielt gjelder dette i eller rundt 

munnen, på beina og der utstyret skal ligge.  

2. I alle momenter under Skeid skal hensynet til hesten gå foran. Dommere2 og 

funksjonærer3 skal avbryte ekvipasjer i tilfeller hvor det anses som at videre 

gjennomføring av Skeid kan gå ut over:  

a. Hestens mentale velferd. 

b. Hestens fysiske tilstand. 

3. En hest bør maksimalt starte tre ganger per dag uavhengig av klassenivå, men arrangør 

kan gjøre individuelle vurderinger basert på løypelengde, vanskelighetsgrad og andre 

forhold.  

4. Hester som skal starte Skeid skal være vaksinert i henhold til vaksinebestemmelser for 

hesteslipp og utstillinger i regi av Norsk Hestesenter. 

§3 Sikkerhet 
1. Sikkerhetskontroll 

Deltager plikter å gå gjennom sikkerhetskontroll før første start i hver disiplin. Under 

sikkerhetskontrollen skal både hest, utstyr og deltager vurderes med tanke på egnethet for 

gjennomføring av Skeid (se vedlegg 1). Ansvarlig for sikkerhetskontroll skal gå over hesten 

og se etter forhold som kan gå ut over hestens velferd, inkludert mønstring i skritt og trav, 

se også §2 1. Under sikkerhetskontrollen skal hestens utstyr sjekkes for å sikre at det er 

tilpasset hesten og i en slik stand at det ikke kan gå ut over sikkerheten.  

2. Førstehjelp 

Det skal utnevnes en person som minimum har gjennomgått førstehjelpskurs siste tre år 

eller har helsefaglig bakgrunn. Denne skal være tilgjengelig ved eventuelle uhell 

3. Bortvisning 

Bortvisning fra Skeid kan skje ved adferd som kan utsette folk eller dyr for fare, eller 

usportslig oppførsel. Hoveddommer4 tar avgjørelse om bortvisning i samråd med 

arrangør, og eventuelle andre relevante dommere og funksjonærer. Bortvisning kan ikke 

påklages, men arrangør skal sende inn en rapport til skeidsekretariatet. 

4. Deltagers utstyr 

Deltagere skal ha på seg rent og hensiktsmessig tøy. Skotøy skal være helt og 

hensiktsmessig for den enkelte klasse. Følgende gjelder spesifikt: 

a. Hjelm er påbudt for alle i alle klasser. 

b. Sikkerhetsvest er påbudt i alle ride- og kjøreklasser til og med det året man fyller 

18 år 

c. Ridesko/-støvel med hæl skal benyttes i rideklasser.  

d. Kusker i Feilfri runde må ha hjelpekusk og kjøre med dobbelt sett tømmer.  

 
2 Dommer:   Person som dømmer enkeltmomenter eller en hel skeidløype 
3 Funksjonær:  Person oppnevnt av arrangør som har ansvar for alle andre oppgaver enn selve 

dømmingen av Skeid. 
4 Hoveddommer:  Person som dømmer og i tillegg har overordnet ansvar for saker som angår  

sikkerhet, hestevelferd og bedømming. 
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5. Hestens utstyr 

Hesten skal ha utstyr som er tilpasset hesten, hensiktsmessig for bruken og gjør at hesten 

er kontrollerbar. Hodelag med tøyler eller tømmer, samt sal eller sele av valgfri type skal 

benyttes i ride-, kjøre- og tømmekjøringsklassene. Følgende bestemmelser gjelder for 

hestens utstyr, forutsatt at de er riktig tilpasset og brukt:  

a. Alle typer hodelag5 med og uten bitt er tillatt. For hodelag med bitt skal tøylene 

være festet i bittringen (se definisjoner for mer om hodelag)  

b. Alle typer bitt er tillatt. Bitt med vektstangfunksjon skal ha hakekjede, samt høy 

nesereim.  

c. Hopper og vallaker kan benytte bittløse hodelag i alle klasser unntatt kjøreklasser. 

d. Hingster to år og eldre skal benytte hodelag med bitt i alle klasser. 

e. Ett år gamle hester av alle kjønn kan gjennomføre leieklasse med grime og 

leietau.  

f. Alle typer saler og bomløse padder, med stigbøyler, er tillatt. 

g. Alle typer kjøreseler med baksele er tillatt. 

h. To- og firehjulsvogn er alltid tillatt i lett og feilfri klasse.  

i. Firehjulsvogn kan av arrangør settes som krav i vanskelig klasse.  

j. Boots uten vektinnlegg er tillatt.  

k. Alle typer beinbelegg og kopper er tillatt  

 

6. Aldersbestemmelser 

a. Følgende nedre aldersgrense er satt for hester:  

i. Leieklasser   Fra og med fødselsår 

ii. Tømmekjøring   12 måneder (fra fødselsdato) 

iii. Feilfri og lett rideklasse:   4 år 

iv. Vanskelig rideklasse:   5 år 

v. Feilfri og lett kjøreklasse:  3 år 

vi. Vanskelig kjøreklasse:   5 år 

 

b. Følgende nedre aldersgrense gjelder for deltagere:  

i. Feilfri klasse:       10 år 

ii. Alle leieklasser        10 år 

iii. Lett rideklasse      10 år 

iv. Vanskelig rideklasse     12 år 

v. Lett og vanskelig tømmekjøring og kjøring:   12 år 

I tillegg gjelder at:  

• Unge hingster fire år og yngre, skal alltid håndteres av personer 16 år og eldre.  

• Det skal for alle deltagere under 18 år være en navngitt person til stede som har 

ansvaret for hest og deltager så lenge disse oppholder seg på det stedet Skeid 

arrangeres.  

• Hoveddommer kan gi dispensasjon fra nedre aldersbestemmelse på lokale 

arrangementer. Denne muligheten gjelder for deltager ned til 6 år, og nivåene feilfri 

klasse og lett ride- og leieklasse. Dispensasjon søkes til lokal arrangør/dommer ved 

påmelding og dokumentasjon av ferdigheter må foreligge og kan være innsending av 

video, konkurranseresultater eller bekreftelser fra ridelærere, trenere eller lignende.  

 
5 Hodelag:   Alt utstyr på hestens hode som er ment til å kontrollere den, men som  

ikke er en ordinær stall- eller taugrime. Hodelag inkluderer klassiske hodelag i engelsk 
eller western stil, samt bittløse varianter som for eksempel hackamore, side pull, bosal 
og så videre, som er markedsført som alternativer til de klassiske versjonene.  
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§4 Skeidstruktur 
1. Disipliner og vanskelighetsgrader 

Skeid er delt inn i fire ulike disipliner; leiing, tømmekjøring, ridning og kjøring som 

igjen er delt inn i tre ulike vanskelighetsgrader innen disiplin, 

 

a. Feilfri runde – vår letteste klasse 

Feilfri runde er introduksjonen til Skeid og skal kunne gjennomføres av alle. Her 

kan du ha leier eller medhjelper.  

i. Skal inneholde minst én øvelse fra hver øvelseskategori.  

ii. Tillatte gangarter er skritt eller trav.  

iii. Kan gjennomføres med medhjelper. 

 

b. Lett 

Lett klasse er for deg som behersker hesten selv og har kontroll gjennom ulike 

utfordringer.  

i. Skal inneholde minst to øvelser fra hver øvelseskategori 

ii. Alle gangarter er tillatt, unntaket er kjøring hvor kun skritt og trav er tillatt.  

 

c. Vanskelig 

Vanskelig klasse er for deg som behersker hesten godt gjennom utfordrende 

samspill, og vanskelig hindringer. Her går konkurransen på tid.  

i. Skal inneholde minst tre øvelser fra hver øvelseskategori 

ii. Alle gangarter er tillatt 

Arrangør kan hvis ønskelig sette opp egne unghestklasser i feilfri og lett.  

2. Kategorier og øvelser 

En skeidløype skal bestå av øvelser i fire ulike kategorier. Kategoriene er valgt ut for 

å teste ulike egenskaper hos hestene. (Se vedlegg 2 for eksempler på øvelser i de 

ulike kategoriene) 

a) Bevegelige objekter 

Denne kategorien har som hensikt å teste hestens reaktivitet og avreaksjon 

b) Statiske objekter 

Denne kategorien har som hensikt å teste hestens reaktivitet og avreaksjon 

c) Ukjent underlag 

Denne kategorien har som hensikt å teste hestens reaktivitet og avreaksjon 

d) Tekniske øvelser 

Denne kategorien tester hestens evne til å håndtere teknisk krevende 

oppgaver.  
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§5 Bedømming og premiering 
1. Hver øvelse i lett og vanskelig klasse bedømmes på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er beste 

karakter. I tillegg gis det poeng innen samme skala for deltagers håndtering av hesten og 

bruk av hjelpere.  

2. Det skal markeres en øvelse i hver kategori hvor hestens egenskaper registreres på lineært 

skjema for alle klasser.  

3. I feilfri klasse brukes ikke poengbedømming, men det skal gis en konstruktiv skriftlig 

tilbakemelding på gjennomføring med positivt fokus på deltagers innvirkning på hesten og 

ting man kan øve på. 

4. Forsøk på gjennomføring er definert som at hele ekvipasjen har passert 

inngangsmarkeringen til øvelsen. Hvis medhjelper er brukt vurderer hoveddommer 

innvirkningen fra denne og justerer karakteren deretter.  

5. Tidsbedømming i vanskelig klasse foregår slik:  

a. Maksimum oppnåelig poengsum for hele klassen beregnes. 

b. Ekvipasjens oppnådde poengsum trekkes fra maks oppnåelig sum.  

c. De overskytende poengene ganget med fire utgjør straffesekunder som legges til 

ekvipasjens oppnådde tid i løypa.  

6. De ulike vanskelighetsnivåene bedømmes på følgende måte: 

a. Feilfri runde 

i. Ingen tidtaking 

ii. Ingen rangering 

iii. Deltagere får en beskrivende kommentar på hver øvelse 

b. Lett  

i. Ingen tidtaking 

ii. Øvelsene poengsettes (konkurransepoeng) 

iii. Konkurransepoeng legger grunnlag for premiering 

1. Hvis like på poeng skilles de på deltagers innvirkning på hesten 

2. Hvis de også der er like, blir de likeplasserte 

c. Vanskelig 

i. Den med lavest tid totaltid vinner.  

ii. Ved lik totaltid skilles ekvipasjene på poeng for håndtering av hesten 

og bruk av hjelpere.  

 

• I lett og vanskelig klasse premieres minimum 1. til 3. plass på bakgrunn av krav til 

premiering i respektive klasse.  

• Alle under 12 år skal tildeles deltagersløyfe eller tilsvarende i tillegg til premiering i sin 

klasse.  

Se vedlegg 3 - 6 for mer informasjon om hva som registreres og hvordan Skeid dømmes.  
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§6 Dommere og funksjonærer 
1. Det skal alltid utnevnes en hoveddommer, denne skal ha det overordnede ansvar for 

avgjørelser som angår sikkerhet, hestevelferd og bedømming.  

 

2. For å kunne dømme Skeid som eneste dommer, og være hoveddommer, må et av 

punktene under være oppfylt: 

• Gjennomført kurs i dømming av Skeid. 

• Inneha autorisering som bruksprøvedommer fra Norsk Hestesenter 

• Inneha autorisering som dommer i Norges Rytterforbunds system 

• Utdannet ridelærer 2 eller høyere hos Norsk Hestesenter, eller tilsvarende 

institusjoner 

• Inneha Trener 2 eller høyere i Norges Rytterforbunds system 

• Autorisert dommer i brukshestgrener. 

 

3. Dommere som ikke har en av ovennevnte kvalifikasjoner kan dømme enkeltmomenter 

eller deler av en skeidløype under veiledning av hoveddommer. 

 

4. Arrangør står fritt til å benytte så mange dommere som det er behov for da dette vil 

avhenge av Skeidløypens utforming.  

 

5. Dommere kan dømme alene eller flere sammen, personer som ønsker å bli dommere 

kan være med som skriver eller tilhører for dommere. 

 

6. Funksjonærer som skal operere alene skal være 18 år eller eldre. Funksjonær med 

ansvar for sikkerhetskontroll skal alltid være minst 18 år 

 

§7 Mesterskap 
I lokale og nasjonale mesterskap gjelder følgende bestemmelser i tillegg til de generelle 

bestemmelsene.  

1. Hester som skal delta i nasjonale mesterskap må være kvalifisert gjennom deltakelse 

på andre Skeid.  

2. Hester som starter mesterskap, kan ikke starte flere ganger i samme klasse. 

3. Mesterskap skal deles inn i junior- og seniorklasser ved premiering.  
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Vedlegg 1 Skeidøvelser 
Dette vedlegget inneholder eksempler på øvelser i de fire ulike kategoriene, det er tillatt å 

lage egne øvelser i hver kategori, men det må anmerkes hvilken kategori øvelsen er i. 

A. Bevegelige objekter 

• Plaststrimler, ballonger, plastposer eller annet som beveger seg. 

• Flagg eller vimpler som vaier eller beveges av funksjonær 

• Lyd, og andre miljøobjekter som kan føre til reaksjon 

• Vippe 

B. Statiske objekter 

• Gå over eller under bru 

• Passere stort objekt som traktor etc. 

• Gå over tømmerstokker 

• Gå under oppspent presenning  

• Under gravemaskin som står og går.  

C. Ukjent underlag 

• Gå gjennom vanngrav 

• Gå opp eller ned bratt bakke med løst underlag 

• Krysse utlagt presenning eller lignende 

• Forsere kumlokk eller andre avvik på bakken som lysere flis 

• Vippe 

• Gå over bru 

• Ballbinge 

• Veltet søppelkasse, søppel over hele veien 

• Bobleplast 

• Madrass 

• Helt hvit flis eller granbar på ett område 

D. Tekniske øvelser 

• Passere gjennom smal passasje (dobbel-U) 

• Slalåm mellom trær 

• Rygging rett eller i vinkel 

• Flytte gjenstand fra et sted til et annet 

• Åpne og lukke port 

• Snu i trangt rom 

• Flytte sidelengs langs bom 
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Vedlegg 2 Sikkerhetskontroll og skjema 
I all håndtering av hest er sikkerhet svært viktig og de som bruker hesten kan ha ulik 

bakgrunn og kunnskap om hest. Av den grunn skal alle ekvipasjer gjennom en 

sikkerhetskontroll før start, både for å sikre at utstyret som benyttes er velholdt og i 

tilstrekkelig stand, men også for å sikre at hestene som deltar er sunne og friske.  

Ansvarlig for sikkerhetskontroll skal gå over hesten og se etter synlige skader. Hesten skal 

ikke gis adgang til å stille til start dersom sikkerhetskontrollen avdekker skader som er/kan 

være av dyrevelferdsmessig betydning (ett eller flere punkter er merket som ikke godkjent).  

Følgende momenter inngår i sikkerhetskontrollen:  

1. Mønstring i skritt og trav 

2. Visuell kontroll av hesten  

3. Kontroll av utstyr 

Dette skjemaet eller et skjema laget av lokal arrangør som minst inneholder punktene under 

benyttes under sikkerhetskontrollen og A-H skal alltid registreres.  

Hestens navn slik det står i passet:  
 

  Godkjent   Ikke godkjent 
Hestevelferd      
      

A. Skritt  Ingen avvik   Halt/uren/sårbeint 

      

B. Trav  Ingen avvik   Halt/uren/sårbeint 

      

C. Høver  Godkjent   Ikke godkjent 

      

D. Hold  Normal   For tykk 

      

     For tynn 

      

E. Sår/mugg  Ingen/litt   Utpreget 

      

F. Allmenntilstand  Normal   Nedsatt 

      
Sikkerhet      

      

G. Hestens utstyr  Ingen avvik   Ikke tilfredsstillende 

      

H. Bekledning  Ingen avvik   Ikke tilfredsstillende 

      

 

*Utpreget betyr at hesten har mye sår eller mugg som tydelig påvirker bevegelsesmønster, 

eller at utstyr ligger over affiserte områder og hesten kan ha ubehag ved bruk.  

** Ikke tilfredsstillende kan for eksempel være for løs salgjord, utstyr som er så slitt at det kan 

ryke, reparasjoner utført med ikke egnet materiale, eller at hestens utstyr/deltagers 

bekledning ikke er i henhold til reglement.   
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Vedlegg 3 Krav til dømmeskjema 
Skeid skal i størst mulig grad legges i terreng og vil ha ulike rekkefølger på øvelser og typer 

øvelser avhengig av områdene Skeid arrangeres på. Det er derfor vanskelig å lage 

standardiserte dømmeskjema som skal kunne brukes på alle Skeid.  

Enkelte opplysninger og registreringer må imidlertid alltid være med på alle skjema som 

sendes inn. Opplysningene kreves fordi det er viktig for statistikk over skeidaktivitet å få inn 

disse opplysningene, blant annet for å kunne dokumentere bruken av Skeid. I eksempelet på 

dømmeskjema lenger nede er opplysningene delt inn i tre områder, alle skjema må 

inneholde disse opplysningene.  

A. Informasjon 

• Sted, dato og arrangør 

• Disiplin (leie-, tømmekjørings-, kjøre- eller rideklasse) 

• Nivå (feilfri, lett eller vanskelig) 

• Hestens fulle navn og registreringsnummer 

• Deltagers navn og alder 

 

B. Egenskapsregistrering for en øvelse i hver av kategoriene: 

• Bevegelig hindring (oransje - reaktivitet) 

• Statisk objekt (blå - reaktivitet) 

• Ukjent underlag (gul - reaktivitet) 

• Teknisk hindring (rosa – presisjon/teknikk) 

• Samarbeidsvilje (samlet) 

Øvelsene i B er de fire øvelsene som er plukket ut av alle øvelsene for at det skal gjøres 

egenskapsregistrering under gjennomføringen av disse kategoriene. Se vedlegg om 

egenskapsregistrering for hvordan egenskaper skal registreres.  

 

C. Konkurransepoeng 

Merk at konkurransepoeng kun tildeles i lett og vanskelig klasse. Deltagere i feilfri klasse kun 

får en skriftlig tilbakemelding på gjennomføring.  

Se vedlegg for hvordan konkurransepoeng skal settes.  
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Vedlegg 4 Egenskapsregistrering 
I tabellen under er hestens reaksjonsmønster og korresponderende tallpoeng for 

egenskapsregistrering oppgitt.  

Tall Bevegelig 
hindring 
(oransje) 

Statisk 
hindring 
(blå) 

Ukjent 
underlag 
(gul) 

Teknikk 
(presisjon) 
(rosa) 

Samarbeid Tall 

0 Forsøker å 
flykte 
Avbryter  

Forsøker å 
flykte 
Avbryter 
 

Vegrer å 
passere 
underlaget 
Avbryter 

Ikke 
gjennomført 

Uinteressert, 
stopper opp, 
fokuserer på 
annet, 
adlyder ikke 
håndterer 
etter 
gjentatte 
signaler 

0 

1 Skvetter 
tydelig en 
eller flere 
ganger, 
rygger vekk, 
eller 
betydelig 
tempoøking 
forbi hindring 

Skvetter 
tydelig en 
eller flere 
ganger, 
rygger vekk, 
eller 
betydelig 
tempoøking 
forbi hindring 

Skvetter 
tydelig en 
eller flere 
ganger, 
rygger vekk 
eller øker 
tempo 
betydelig 
forbi hindring 

Lav presisjon 
i 
gjennomførin
g, 
velter/skyver/
dunker borti 
hindre, svært 
lite taktfast 

Uinteressert, 
stopper opp, 
fokuserer på 
annet, men 
adlyder etter 
noen signaler 

1 

2 Forsøker å 
øke avstand 
til objekt 
gjennom 
kroppsposisj
on eller liten 
tempoøking, 
kan rykke litt 
til, kan 
stoppe opp 
med vekt på 
bakbeina 

Forsøker å 
øke avstand 
til objekt 
gjennom 
kroppsposisj
on eller liten 
tempoøking, 
kan rykke litt 
til, kan 
stoppe opp 
med vekt på 
bakbeina 

Forsøker å 
øke avstand 
til underlag 
gjennom 
kroppsposisj
on før 
utførelse; kan 
rykke litt til, 
kan stoppe 
opp med vekt 
på bakbeina 

Gjennomføre
r på en grei 
måte, kan 
skubbe borti 
hinder/kjegle, 
delvis taktfast 
gange 

Ufokusert, 
lite flyt i 
bevegelsene, 
men adlyder 
signaler fra 
håndterer 

2 

3 Senker 
tempo noe 
inn mot 
hindring og 
er delvis 
nølende 

Senker 
tempo noe 
inn mot 
hindring og 
er delvis 
nølende 

Senker 
tempo noe 
inn mot 
underlaget, 
delvis 
nølende, 
gjennomfører 
fint 

Gjennomføre
rr på en god 
måte, med 
god 
presisjon, 
stort sett 
taktfast 
gange 

Går framover 
ganske 
fokusert, noe 
reduksjon i 
tempo 

3 

4 Ingen tegn til 
å nøle og 
ingen tegn til 
flukt 

Ingen tegn til 
å nøle og 
ingen tegn til 
flukt 

Ingen tegn til 
å nøle, 
forserer 
underlaget 
kontrollert, i 
taktfast 
tempo 

Høy 
presisjon, 
nøyaktige, 
jevne og 
kontrollerte 
bevegelser 

Gjennomføre
r fokusert og 
målrettet 
uten markert 
reduksjon i 
tempo. 

4 
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Vedlegg 5 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 høy grad av samspill. 

9 poeng: Svært bra gjennomføring, med kun ubetydelige feil, ekvipasjen beveger seg 

tilnærmet raskt og kontrollert gjennom hele øvelsen, med høy grad av 

samspill. 

8 poeng: Veldig bra, nesten feilfri gjennomføring, godt tempo og kontrollerte bevegelser, 

godt samspill. 

7 poeng: Over middels bra gjennomføring med god presisjon og godt tempo, lavere 

grad av feil, over middels godt samspill. 

6 poeng: Middels bra gjennomføring med akseptabel grad av feil, hesten viser grei 

stødighet og ok tempo, greit samspill. 

5 poeng: Til dels middels god gjennomføring med greit tempo og litt over middels antall 

feil, hesten virker noe ustø, lavere grad av samspill. 

4 poeng: Under middels god gjennomføring med en god del feil, hesten er til dels ustø, 

mindre godt samspill. 

3 poeng: Til dels dårlig gjennomføring med høyt feilnivå, hesten virker ustø og usikker, 

lite samspill. 

2 poeng: Dårlig gjennomføring med uakseptabelt feilnivå, hesten er ustø og usikker, 

minimalt med samspill. 

1 poeng: Meget dårlig gjennomføring med uakseptabelt feilnivå, hesten er svært ustø 

og usikker, minimalt med samspill. 

 

Ved fall i vanskelig klasse straffes ekvipasjen med 30 minuspoeng. 
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Vedlegg 6 Eksempel på dømmeskjema nr. 1 
A) Informasjon 

Sted og dato:  Arrangør:  

Disiplin:  Nivå:  

Hest:  Rase: Reg.nr: 

Deltager:   Alder: 

B) Egenskapsregistrering 

Kategori 
Type (Beskriv kort, eller skriv opp 

 hvilket nummer øvelsen har ref. C) 

Egenskapsregistrering 

(Sett ring rundt tallet) 

Bevegelig (oransje)  0 1 2 3 4 

Statisk (blå)  0 1 2 3 4 

Ukjent (gul)  0 1 2 3 4 

Teknisk (rosa)  0 1 2 3 4 

Samarbeid  0 1 2 3 4 

C) Konkurransepoeng og rangering      

Nr. Beskriv kort øvelsen Evt. kommentarer Poeng 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10.   
 

 Helhetsvurdering 
 

 Samlet poengsum 
 

 Tid (kun vanskelig klasse) 
 

 Plassering 
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Vedlegg 6 Eksempel på dømmeskjema nr. 2 
A) Informasjon 

Sted og dato:  Arrangør:  

Disiplin:  Nivå:  

Hest:  Rase: Reg.nr: 

Deltager:   Alder: 

B) og C) Konkurransepoeng og registrering av egenskaper 

Nr. Beskriv kort øvelsen 
Evt. 
kommentarer 

Po
en
g 

Egens
kaps-
registr
ering* 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

Egenskapsregistrering* skal gjøres for ett moment per 
kategori på en skala fra 0-4 ref. vedlegg 4. Fylles  
ut med forkortelser som angitt under i kolonnen lengst  
til høyre for det momentet der egenskapen registreres 

Helhets-
vurdering 

  

Samlet 
poengsum 

  

Bevegelig (oransje) 
Statisk (blå) 
Ukjent (gul) 
Teknisk (rosa) 
Samarbeid 

B + Poeng 
U + Poeng 
S + Poeng 
T + Poeng 
SA + Poeng 

Tid (kun 
vanskelig 

klasse) 

  

Plassering 
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