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KJØRING – Miniklasse – 2015 – liten og stor bane (LD)
Tid: Fri
Banemål: minimum 20 x 40 m bane
Sted:

…………………………………………………………………………….

Dato:………………………………..

Kusk:

……………………………………………………………………………

Dommer: C – H – M – E – B

Hest(er): …………………………………………………………………………

Punkt Bokstav(er)
1

Øvelse

A
X

Innkjøring i skritt
Holdt, hilsning, kjør frem i skritt

Mellom X-H

Overgang til arbeidstrav

2

H-C
C
CM

Arbeidstrav
Volte i arbeidstrav, 20 meter i diameter
Arbeidstrav

3

MFAK

Arbeidstrav, (still hesten i hjørnene)

4

KXM

Vend gjennom banen i arbeidstrav

5

C
CH

Volte i arbeidstrav, 20 meter i diameter
Arbeidstrav

6

HKAF

Arbeidstrav, (still hesten i hjørnene)

7

F
FBX
X
XEH

Overgang til skritt
Skritt
Holdt, med kusken på X – 5 sekunder kjør frem i skritt
Skritt

8

HC
C

Skritt
Overgang til arbeidstrav

9

MXK

Vend gjennom banen i arbeidstrav

10

KAFX
Arbeidstrav
Mellom X og G Overgang til skritt
G

Makspoeng: 100

Poeng

Kommentar

Holdt, hilsning

Utkjøring i skritt.
Fradrag for feil kjøring/straffepoeng
Bedømmingen: Kuskens evne til å kjøre sin hest gode veier, stilling av hesten, og kjøring av
hjørner. Hestens lydighet og letthet bedømmes også. Hestens kvalitet bedømmes ikke. Kun at
den har rene gangarter. Tall fra 4-10 benyttes som skala. Det skal gis konstruktive
tilbakemeldinger. Let etter høydepunkt!

Signatur dommer:
Sum poeng

Bruk baksiden av arket, eller benytt kommentarfelt i bedømmingspunkter på
side 2. til å kommentere helhetsinntrykk av oppvisningen,
og gi gode tips å ta med seg videre.

10
9
8
7
6
5
4

Utmerket
Meget bra
Bra
Ganske bra
Tilfredsstillende
Godkjent
Ikke tilfredsstillende
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Bedømmingsprotokoll Miniklasse kjøring - Maraton og presisjon
Poeng kan gis av person angitt i pkt 5. Ellers settes kun kommentarer.

Alder:

Dato:

Sted:

Kusk:

Hest(er):

Groom:

Ansvarlig person:
(om annen enn groom)

Bedømmingspunkter - helhetsinntrykk:
1. Presentasjon – Helhetsinntrykk:
Antrekk og utstyr skal være i henhold til KR IX.
Opptreden på banen. Innstilling. Framferd (spesielt i
forhold til hesten og sikkerheten).
2. Kjøreveier:
Kuskens evne til å kjøre gode og nøyaktige veier.

Poeng (gis ved presisjon/maratonstevne)/ Kommentar
Poeng:
Kommentar:

Poeng:
Kommentar:

3. Tempo / Rytme og balanse:
Kuskens evne til å kjøre i korrekt tempo og hestens evne til
Kommentar:
å gå i jevn takt/rytme
(ren takt, jevn rytme/korrekte gangarter).

Poeng:

4. Hestens lydighet:
Oppmerksomhet og tillit, respons på hjelperne.
Forbindelse frem, fra kuskens hånd til hestens munn.

Poeng:
Kommentar:

Poeng:

5. Kuskens sittestilling og innvirkning:
Effektivitet, følsomhet, korrekthet og samspill mellom hest
Kommentar:
og kusk. Effekt av hjelperne; Bruk av pisken. Håndens
plassering, innvirkning, ettergift, følsomhet. Blikk.

Poeng helhetsinntrykk
Maks poeng 50. Det kan gis karakterer for hvert
bedømmingspunkt. Tallene legges sammen, og trekkes fra maks Sum poeng
poengsum som er 50. Tallet man da får multipliseres med helhetsinntrykk
koeffisienten, som er 3,2. Ved ordinært stevne DMP benyttes
dressurprotokollen.

Straffepoeng:

Straff
maraton:

Rivbare deler mm

Straffe Poeng
presisjon (runden med
minst straffepoeng
benyttes):

Straffe poeng maraton: maraton
1
2
3
4
5
6
Runde1
Runde2

Godkjent / ikke godkjent for start i maraton

7

8

9

10

Sum straffepoeng

Straff totalt

(stryk det som ikke passer)

Signatur 2 x teknisk:

__________________________________________________

