
I S L A N D S H E S T E K L U B B E N  F A X I

Oplæg til Gæðingakeppni kursus Hedeland 26. april 2014

Tidsprogram: 
Kl. 10.00 Velkommen - Jon Már fortæller kort om sin baggrund 
Kl. 10.15 Vi gennemgår alle programmer og svarer på spørgsmål 
Kl. 11.30 3 Begynder B-flok programmer vises 
Kl. 12-12.30 Frokost pause 
Kl. 12.30 3 B-flok og 3 A-flok programmer vises
Kl. 13.30 Tak for denne gang og på gensyn i morgen. 

!!!  Husk man må IKKE ride med pisk !!!

Der rides efter kåringsskalaen i alle klasser: 5,0 er lavest mulige 
karakter og 10 den højeste.

Begynder B-flok (4-gængere) 
Rytteren har 6 langsider på banen til at vise: SKRIDT, TRAV, TÖLT, GALOP,
HURTIG TÖLT - så godt man kan. 
Der skal vises en langside i hver gangart, den 6. langside er til at førsøge
en gangart igen, hvis noget er gået galt - eller vise det man er bedst til
igen. 
Det er tilladt at ændre volte en gang i løbet af programmet - dette sker
på kortsiden. 
Man er alene på banen, indridning sker midt på langsiden, ved passporet. 

Finalen i Begynder B-flok 
Der rides op til to omgange LANGSOM TÖLT, TRAV,  HURTIG TÖLT på hver
volte, dette er på speakers kommando. 
Man er max 8 på banen samtidig, vinderen af B-finalen rykker op i 
A-finalen. Dog må 5 års heste kun starte to gange på en dag, så hvis en
5 års hest vinder B-finalen rykker ingen op.

LANGSIDE

LANGSIDE
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B-flok
Rytteren har tre runder på banen til at vise: SKRIDT, TRAV, TÖLT, GALOP,
HURTIG TÖLT 
Der skal vises en langside i hver gangart. Den 6 langside er til at førsøge
én gangart igen, hvis noget er gået galt - eller vise det man er bedst til
igen. 
Det er tilladt at ændre volte en gang i løbet af programmet dette sker på
kortsiden. 
Man er alene på banen. Indridning sker midt på langsiden, ved passporet. 

Finalen i B-flok
Der rides op til to omgange LANGSOM TÖLT, TRAV,  HURTIG TÖLT på hver
volte, dette er på speakers kommando. 
Man er max 8 på banen samtidig. 

A-flok
Rytteren har tre runder på banen til at vise: SKRIDT, TRAV, TÖLT, GALOP,
FLYVENDE PAS. 
Det er tilladt at vise pas én gang på den 175 m lige strækning på pas-
sporet. Dette kan gøres enten som første øvelse eller som sidste øvelse.
Hvis man ønsker at vise den som første øvelse, rider man ind på ovalba-
nen, hilser og rider derfra ud på passporet. 6 langside er til at prøve en
gangart igen, pas kan vises på ovalbanen, men kan da max give 7,4 i
point. Dette er uanset kvalitet, fart mv. 

Volten må kun vendes én gang under programmet. Så hvis man vælger, at
ride pas som første øvelse - VÆR DER OBS! PÅ - at hvis man rider ind 
højre volte og hilser, rider ud og kommer ind på venstre volte, så har man
brugt sit volteskifte. Forsætter man derimod på højre volte kan man lave
et skifte senere i programmet. 
Indridning i A-flok sker på kortsiden ved speakervognen, dette er af 
hensyn til at der vises pas på passporet. Man rider alene på banen. 

Finalen i A-flok 
Der rides TÖLT og TRAV op til to omgange på hver volte på speakers
kommando, derefter rides der 3 pasforsøg på pasbanen. 

SPØRG SPØRG SPØRG så du ikke er i tvivl!!!!!
Jón Már Guðmundsson, Louise Mølbak og Stine Weinreich


