
  

Hva bør du tenke på når du skal ri et dressurprogram?
 

Hva er det dressurdommern ønsker å se?

Foredrag av dressurdommer Maja Farup.

Maja Farup: 

● Utdannet dressurdommer 3 (dvs dømmer alle nivåer fra og med LC og opp til og med VB / Intermediaire I).

● En av de mest aktive dommerne på nasjonalt L-/E-nivå de siste årene. Dømt bl.a. NM, Lag-NM, HM og viktige uttaksstevner i spesialdressur. I tillegg noe feltritt (bl.a. NM, Lag-NM og 
Breedersfinale) og dressur for funksjonshemmede (HM og E-stevner).

● Rir og konkurrerer selv i MA dressur på egen hest. 

  

Hva er dressurens mål?

KR IV, kapittel 1 omhandler hensikten og de generelle prinsippene for 
dressur.

KR IV §410.1. Dressurridningens mål er å utvikle hesten til en tilfreds atlet 
gjennom harmonisk skolering. Resultatet skal være en rolig, smidig, løsgjort 
og bevegelig hest, som også er tillitsfull, oppmerksom og villig. Den skal 
utføre øvelsene i perfekt harmoni med sin rytter, som uten synlig 
anstrengelse gir små og umerkelige hjelpere. Hesten skal således gi 
inntrykk av at den av seg selv utfører øvelsene. Tillitsfull og oppmerksom 
skal den undergi seg rytterens kontroll, og forbli absolutt rett på rette spor 
og bøyd i forhold til linjen på bøyde spor. (...)

Konklusjon: Dommeren ønsker å se en «happy athlete»!

  

Hva er en happy athlete?

«Happy horse get high marks. Good basics get 
high marks. Too many horses do the 
movements held and forced, and this will get 
low marks.» - Christoph Hess

Med andre ord. Det dommeren ønsker å se er 
en godt grunnridd hest, hvor ekvipasjen stråler 
av harmoni, avspenthet og et godt samarbeid.

  

Hva er en godt grunnridd hest?

Den tyske treningsskalaen er en god 
illustrasjon fra ridelæren, som gir forståelsen av 
hva som ligger til grunn i utdannelse av en hest. 
Hvilken grad av oppnåelse av treningsskalaen 
gjenspeiler mye hva slags nivå ekvipasjen er 
på. Treningsskalaen følger enhver ekvipasje 
hele veien. Den er et like viktig utgangspunkt i 
både treningslæren og i dressurdømmingen, 
uansett om ekvipasjen rir LC eller Grand Prix. 



  

Treningsskalaen

Treningsskalaen 
stammer fra den 
tyske ridelæren.

  

Takt (rytme, regelmessighet, tempo)

● Rytme: Regelmessigheten i hvert steg i selve gangarten. 

● Regelmessighet: Sekvensen av hvordan fotflyttingen er i 
hver gangart.

● Tempo: Hastigheten på rytmen.

En god taktmessig gangart skal ha samme tempo, være 
regelmessig og ha samme rytme på både rett og bøyd spor. 
Takt er ikke en betegnelse på en gangart av høy kvalitet, 
men at hesten beveger seg korrekt og regelmessig.

  

Takt (gangartene)

Skritt:

Firetaktig gangart uten 
svevemoment, 
bestående av seks faser:

Trav:

Totaktig gangart med 
svevemoment, 
bestående av fire faser:

  

Takt (gangartene)

Galopp:

Tretaktig gangart med 
svevemoment, 
bestående av seks 
faser. 

Galopp er 
asymmetrisk og vi 
skiller mellom høyre- 
og venstre galopp.  



  

Takt  (gangartene)

SIDESPOR:

Det krever trening og 
forståelse av gangartene for 
å bli god til å kunne se 
gangartene. Det var først når 
vi kunne fotografere hester i 
bevegelse, at menneskene 
skjønte hvordan hestene 
faktisk flyttet bena i de ulike 
gangartene. 

  

Løsgjorthet (avspenthet, ro)

En løsgjort hest kjennetegnes av en avspent hest 
som virker tilfreds med sitt arbeide. Den skal 
jobbe over ryggen, den skal ha en rolig munn og 
rytteren hesten skal virke tilfreds med sin rytter.

Du ser gjerne at en hest er tilfreds ved at den 
virker glad, er avspent og rundt i nakken, suger 
seg frem til en myk og rolig kontakt til bittet, halen 
pendler forsiktig i takt med gangarten og den 
skummer lett i munnen.  

  

Kontakt (aksept av bittet)

● Veldig mange tror at kontakt 
ene og alene betyr kontakten 
mellom rytterens hånd og 
hestens munn. Kontakt har vel 
så mye med kontakten ryttern 
har med hesten via andre 
hjelpere (sete, sjenkel, vekt 
osv). Vi snakker om å ri hesten 
frem til kontakten, eller ri 
hesten til bittet. For å ri en hest 
frem til bittet, må ryttern kunne 
ri hesten frem til bittet gjennom 
alle sine hjelpere.   

  

Kontakt (aksept av bittet)

En god kontakt kjennetegnes 
ved:

● Hesten er rammet inn via rytterns 
hjelpere.

● Hestens nese er forran loddplan.

● Nakken er hestens høyeste 
punkt.

● Selvbæring

● Hesten går forrover til bittet.

● Hesten aksepterer en lett, myk og 
stabil kontakt til hånda.

● Hesten bruker og svinger 
gjennom hele kroppen når den 
går.

● I mellom og økede gangarter 
skal hestens ramme forlenges i 
sammenheng med at 
stegnlengden økes.



  

Schwung (spenstighet)

● Vi snakker om schwung i 
gangarter med svevemoment, 
dvs i trav og galopp. Vi snakker 
om schwung i alle 
gangartstempi (samlet, arbeids-, 
mellom- og øket gangart)

● Schwung er gangartenes 
«spenstighet» og energi. 
Energien skal komme som 
påskyv fra bakparten.

● En smidig, myk og løsgjort rygg 
er en forutsetning.

Eksempler på når schwungen 
svikter:

● Galoppen mister bydning, og 
blir firetaktig.

● Travet mister bydning, og mister 
bakparten. (vanskeligere å se)

  

Rakhet

At en hest er rett betyr at den er 
mest mulig likesidet. På rett spor 
skal den bevege seg likt 
gjennom kroppen, bære seg rett 
og når du rir øvelser som skal 
være på et spor, så skal hesten 
«spore». Dvs at den forbein og 
bakbein skal følge samme spor, 
og hesten skal være like mye 
stilt fra halrot frem til ørene.

Bildet til høyre er hentet fra boka «Das DressurPferd» av Harry Bolt. Bildet 
viser hvordan en hest skal være stilt gjennom hele kroppen, gjennom hele 
øvelsen i en volte (øvelse på bøyd spor).

  

Rakhet

● På bøyd spor skal 
hesten være stilt 
gjennom hele 
kroppen, i den 
retningen sporet går. 
Forbein og bakbein 
skal også følge 
samme spor.

  

Samling

● Med samling menes evnen hesten 
har til å legge mer vekt på 
bakparten. Vi ønsker hele tiden å 
forberede hesten til å kunne ta mer 
vekt bak, men det er først i 
klassene fra og med MC vi snakker 
om samlede gangarter. 

● Når en hest samler seg tar den mer 
vekt på bakparten. Dette gjør den 
ved å senke bakparten, og ved å 
kunne gripe mer mark bakfra. Dette 
gjør at den blir lettere i fremparten, 
og inntrykket blir at den presenterer 
seg i en «oppoverbakke».



  

Samling

I konkurransedressuren er piaff den øvelsen som krever mest samling.

  

Hva er en dommers oppgave?

● Gi en rettferdig og reell bedøming 
av enhver ekvipasje.

● En dommer skal gi poeng basert på 
utførselen av programmet. Det er 
viktig at en dommer skiller mellom 
elementære feil i ekvipasjens 
grunnutdanning og mer tilfeldige 
tekniske feil. Det er viktig å kunne 
se hele presentasjonen i en helhet. 
En dommer må kunne gi raske 
vurderinger, og inneha gode 
kunnskaper for å vurdere øvelsene 
raskt.

● Poengene som gis i programmet skal gi 
grunnlag for en prosent. Prosentene skal 
rangere ekvipasjene i en konkurranse.

● Dommeren skal tilse at alle konkurrerer 
under like forhold. Dommeren skal også 
alltid møte enhver ny ekvipasje med 
samme iver og samme åpne sinn. En 
dommer skal dømme dagens prestasjon, 
og ikke la seg styre av hva ekvipasjen har 
vist tidligere enten i konkurranse eller på 
trening hjemme.

● En dommer skal ikke lete etter feil, men 
heller etter det positive. Men nå er
dressurens grunntanke basert på 
perfeksjon, hvilket gjør at det er lett å sette 
en anmerkning eller kritisere øvelsene. Selv 
i de beste oppvisningene.

  

Hvordan dømmer en dommer?
Poengskalaen:

10 Utmerket

9 Meget bra

8 Bra

7 Ganske bra

6 Tilfredsstillende

5 Godkjent

4 Ikke tilfredsstillende

3 Ganske dårlig

2 Dårlig

1 Veldig dårlig

0 Ikke utført

● Dommeren gir karakterer 
mellom 0 til 10 på hver enkelt 
øvelse. I tillegg skal helheten av 
programmet vurderes med 
samme poengskala. Det kan 
være ulik vekting av hver enkelt 
karakter som gis.

● I LC til LA benyttes hele 
karakterer. Fra og med MC og 
opp kan dommeren også 
benytte halve karakterer.

(Egne karakterskalaer finne i forbindelse med unghestdømming og ryttertester, men 
dette belyses ikke i dette foredraget.)

  

Dømming av øvelser

● Hver øvelse varer gjerne fra et punkt til et 
annet. F.eks. starter alle innridninger ved A og 
avsluttes ved C. Alt som skjer mellom A og C 
skal dømmes i denne øvelsen.

● Hver øvelse inneholder et «høydepunkt» og 
gjerne flere deløvelser. F.eks. inneholder en 
innridning en vending opp midtlinjen, evnen til 
å holde hesten rett i den gangarten det rides 
inn i, overgang til holdt, et holdt, og en 
fremridning i riktig gangart.

● Når det oppstår en teknisk feil i en øvelse skal 
det trekkes. Men dommern må se i hvilken grad 
feilen påvirker øvelsens «høydepunkt». Om 
hesten f.eks. stopper litt opp før C i en 
innridning, men midtlinja er rak og korrekt 
plassert, overgangene inn og ut av holdtet er 
gode, og holdet er godt, skal man vektlegge at 
det som er «høydepunktet» i øvelsen har 
lykkes, men det skal likevel trekkes (ofte tenker 
dommern -2). Hvis feilen fører til at du ikke 
lykkes i å vise øvelsens hensikt, blir ofte 
karakteren lavere (ofte underkjent, avhengig i 
feilens alvorlighetsgrad).

● Kvaliteten i det som skjer i øvelsen gir 
utgansgpunkt for en grunnkarakter. Med kvalitet 
ser en på både gangartskvaliteten og kvaliteten i 
selve grunnutdanningen i hesten. Er f.eks. 
hesten utdannet i henhold til treningsskalaen for 
hva vi bør forvente på det nivået som dømmes? 
Og i hvilken grad?



  

Dømming av allment inntrykk
Fra og med LB finner følgende punkter under 
allment inntrykk:

● Gangarter
● Schwung
● Lydighet
● Rytterens sits
og holdning

Karakterene som gis under allment inntrykk skal 
gjenspeile programmet i sin helhet.

  

Allment inntrykk: Gangarter

Gangartene som bedømmes er:

● Skritt

● Trav

● Galopp

Gangartskarakteren er en karakter 
som gis på bakgrunn av kvaliteten i 
selve gangartene. I prinsippet setter 
dommern en karakter for hver 
gangart, og gangartskarakteren 
gjenspeiler snittet av denne 
karakteren.

Det mest grunnleggende for 
dømming av gangartene er først og 
fremst om alle gangartene er 
taktmessig rene. Utover dette 
dømmes gangartene utifra kvalitet. 
Kvaliteten vurderes i alle tempi.

  

Allment inntrykk: Schwung

Schwung er hestens evne til 
å bevege seg fremover, med 
spenst, elastistitet, løsgjort 
og avspent rygg og aktive 
bakbein. Vi snakker om 
schwung i trav og galopp, 
som er gangarter med 
svevemoment. Schwung 
bedømmes i alle tempo 
(arbeidsgangart, samlet 
gangart, mellom gangart og 
øket gangart).

  

Allment inntrykk: Lydighet

● Lydighet betyr hvorvidt 
hesten gjør det ryttern ber 
den om. Det gjelder både 
hvordan den utfører øvelsen, 
at den ikke finner på andre 
ting selv, men også hvorvidt 
den er korrekt utdannet. At 
en hest er lydig betyr ikke at 
den lar seg underkast. Men 
at den er villig, oppmerksom 
og lar seg lett arbeide med 
god harmoni. 



  

Allment inntrykk: Rytter

Rytterkarakteren vurderes 
på bakgrunn av flere 
elementer:

● Loddrett sits

● Effektiv og korrekt ridning

● Nøyaktighet og punktlighet

● Resultatet av oppvisningens 
samspill

● Harmoni mellom hest og 
rytter

  

Sammenheng mellom karakterene 
under allment inntrykk

Under allment inntrykk er det slik 
at gangarter og schwung, samt 
lydighet og rytterkarakter i stor 
grad henger sammen.

● Gangarter - Schwung

En god gangartskarakter krever 
gangarter med god spenst, altså 
vil schwung- og 
gangartskarakteren til en viss 
grad henge sammen.

● Lydighet - Rytter

Videre er det viktig at hesten 
responderer godt, og viser seg 
godt, for at rytteren skal kunne 
vise riktig respons av sin ridning. 
Hvis en oppvisning bærer preg av 
mange ulydigheter, er det 
vanskelig å dømme rytterns evne 
til å utføre øvelsene korrekt. Om 
lydighetskarakteren bærer preg 
av elementære feil, vil det også 
for rytter være vanskelig å vise 
god effekt av hjelperne.

  

En eller flere dommere?

● I litt høyere klasser og i mesterskap er 
det vanlig å benytte flere dommere.

● Når flere dommere dømmer er det alltid 
totalen som er det korrekte 
sluttresultatet.

● Et avvik i sluttresultatene hos to 
dommere er ikke et resultat av at den 
ene dommern har dømt feil. Men et 
resultat av at dommerne har sett 
oppvisningen fra ulike vinkler. De ulike 
vinklene har sine fordeler og sine 
ulemper i forhold til å se både styrker og 
svakheter i de ulike øvelsene. Den 
korrekte dømmingen av øvelsen er 
øvelsen vurdert under flere øyne, sett fra 
flere vinkler.

● Vanlige feil som kan oppfattes ulikt:

- Tidlig holdt på midtlinjen (synes godt 
for langsidedommer, ikke så godt for 
dommer på C).

- En 10-metersvolte som er for stor 
(synes godt for dommer på C, er 
vanskelig å vurdere for en dommer på 
langsiden)

● For viderekommende:

Eric Lette kommenterer en versdade 
fra de ulike dommerposisjonene: 
https://youtu.be/tkvjYIiThkY

  

Anbefalt litteratur

Om dømming:

● «FEI Dressage Handbook 
– Guidelines for judging»

● «Dressyrens Gründer» – 
Dietmar Specht

● «Veiledning for 
dressurdoommere» 
(finnes i skjemabanken på 
rytter.no)

Grunnleggende 
ridelære:

● The Principles of Riding 
– German National 
Edquestrian Federation

DVDer om dømming:

● «Through the Judge's 
eye» – Stephen Clarke


