Dømmeskjema og dommerveiledning – Skeid kjøre/tømmekjøre
Feilfri runde (FR), Lett klasse (LK) og Vanskelig klasse (VK)
Løype i terrenget, eventuelt delvis på bane tilsvarende ca 20x40 meter
Mannskapsbehov:
Sikkerhetsansvarlig, speaker, hoveddommer, hinderdommere, generell kuskedommer, tidtaker, evt. portåpner
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I) hovedgruppe teknikk

gradering og beskrivelse av egenskap (til
støtte for karaktersetting)
ABCDEFGHI

terrengklok/
flink til å
plassere beina
og bruk kropen

straffe
sekun
der
(VK)

karakter
(0 – 10 p)
(LK og VK)
kommentarer
LK

klønete,
snubler,
faller

a)
 
b) gå i sjeker

c)

grøft

gå inn i sjeker. Hesten
skal gå inn i sjekene og
stå rolig i 5 sek for
deretter å gå roleg ut av
skjekene. Ulike metoder
for å stige i er godtatt
Man vil at hesten skal gå
kontrollert inn, og kunne
koordinere beina godt.
forsering av
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d) bakke

oppover og nedover i
trav/galopp (kun VK)
oppover, skritt nedover
tid brukt i overgang fra
tempo til konsentrasjon/
Avspent og
gjennomføring av
konsentrasjons/avspentøvelse

II) hovedgruppe avreaksjon

a)

tempo/ snu i trangt rom

b) tempo/rygge i vinkel

c)

tempo/åpne – lukke grind

d) temposkifte

slalåm

b) rampe

avreagerer
hurtig

først galopp (kun VK)
eller travstrekning
deretter direkte over i
snu i avgrenset
område/trangt rom
(firkant)
først maratonhinder i
trav (evt. galopp, (kun
VK)) deretter direkte over
i rygge i vinkel (L-form, Tform, U-form)
først galopp (kun VK)
eller travstrekning
deretter direkte over i
åpne/lukke grind
(groomen utfører,
ekvipasjen står i ro)
først galopp (kun VK)
eller trav deretter skritt
på lange tøyler

mellom porter eller
naturlige hindringer
inntil rampe, groomen
stige av og stige på igjen.
Tømmekjøring; holdt
inntil rampe 30 sek.

oppretthol
der stress/
høyt
tempo








reaksjon på hjelpere fra
kusken (stemme,
tøyletak, pisk)

III) hovedgruppe
samarbeidsvilje
a)



samarbeidsvillig

egenrådig
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c)

holdt

d) 8-tall

e)

overganger

holdt 10 sek. Kan gjøres i
oppover/nedoverbakke
bedømmer at hesten
stilles riktig i voltene, og
kan stilles om
overganger mellom
gangarter på angitt sted

ukjent underlag

b) ukjent objekt

c)

ta med gjenstand

d) levere post/søppel




tilnærming fremmede
objekter og underlag
fremmed objekt. Tid
nødvendig, avstand og
adferd

IV) hovedgruppe mot
(miljøfaktorer):
a)



over
bro/plate/palletrapp/
presenning/eller
gjennom vannhinder
forbi skremselshinder.
Holde seg innenfor
markeringene når man
passerer skremselshinder
som: Flagrende
presenning, motorisert
kjøretøy, paraply(er) etc.
ta med gjenstand fra A til
B (f.eks flagg, paraply,
jakke, kjetting (fra
metalltønne til
metalltønne), plastbit
etc.). I kjøring: groomen
utfører, i tømmekjøring:
kusken utfører
levere post i postkasse
eller legge søppel i
søppelkasse. I kjøring:
groomen utfører, i
tømmekjøring: kusken
utfører

modig



fryktsom
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e)

portal

gjennom portal

Framdrift i alle
gangarter,
opprettholdelse av
gangart før nytt signal
blir gitt. Opprettholdelse
av tempo i
tempoøkninger før nytt
signal blir gitt

V) hovedgruppe arbeidsvilje

aktiv

bedømmes gjennom alle
øvelsene

Generell kuske-bedømming

bedømmes gjennom alle
øvelsene

lat/uvillig


tilbakemelding til
kusken – angår ikke
hestens egenskaper

Generell dommer- og arrangørveiledning:
Skeid skal være morsomt for deltakere og publikum. Hesterasen skal få vise seg i øvelser den er velegna til og hvor terrenget på stedet tas i bruk i så stor grad som mulig.
Nivået på konkurransene legges opp slik at både de uøvde hestene og brukerne kan oppleve mestring og de velutdanna og erfarne ekvipasjene skal få utfordringer.
I tillegg vil enkelte av Skeid-øvelsene kunne gi oss avlsmeritterende bruksegenskapsdata på sikt.

Veiledning til oppsett og bedømming av de enkelte øvelsene i Skeid kjøring/tømmekjøring
I)
Teknikk:
Øvelsene skal vise om hesten er fotsikker og terrengklok og bruker kroppen godt
Generell bedømming teknikk/motorikk:
8 – 10: Hesten vurderer utfordringa raskt, forserer deretter villig og kontrollert, med jevn takt og balanse. Setter bena sikkert ned.
5 – 7: Ubalanserte eller stive steg, snubler litt, uren takt, setter beina noe usikkert ned eller flere av disse punktene.
0 – 4: Setter føttene svært usikkert ned. Snubler mye i gjennomføringen.
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a) Gå inn i sjeker
Arrangøren kan enten bruke ei vogn, eller legge sjeker på bakken. Hesten skal gå inn i sjekene og stå rolig i 5 sek for deretter å bli spent
for (kjøring) eller gå rolig ut av sjekene (tømmekjøring). Ulike metoder for å stige i er godtatt. Man vil at hesten skal gå kontrollert inn,
og kunne koordinere beina godt.
b) Grøft
Forsering av grøft
c) Bakke
Oppover og nedover i trav/galopp oppover, skritt nedover

II)
Avreaksjon:
Overgang skal vise hestens evne til avreaksjon, det viktigste er ikke om den er i trav eller galopp, men at hesten har god framdrift og
et godt tempo når rytteren ber om en overgang til skritt, som så raskt det er mulig skal være skritt på lange tøyler. Egenskapen som
skal bedømmes er hestens evne til avreaksjon ifra høyt tempo til full avkobling.

Generell bedømming avreaksjon:
8 – 10: villig fram i høyt tempo, rask overgang til skritt, deretter villig og avslappa gjennom ny øvelse
5 – 7: villig fram i høyt tempo men rytter må bruke en del tid for å få overgang til skritt og ny øvelse, hesten gjennomfører øvelsen, men
er spent og stressa, eller uvillig fram i første del av øvelsen, slik at man ikke får ønska forskjell på øvelsens første og siste del
0 – 4: kommer ikke ned i et avslappa skritt og får gjennomført øvelsen innen rimelig tid, eller kommer ikke opp i ønska tempo og
gangart i første del av øvelsen
a) først galopp eller travstrekning deretter direkte over i snu i avgrenset område/trangt rom (firkant)
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b) først maratonhinder i trav (evt. galopp) deretter direkte over i rygge i vinkel (L-form, T-form, U-form)
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c) først galopp eller travstrekning deretter direkte over i åpne/lukke grind (groomen utfører, ekvipasjen står i ro)
d) først galopp eller travstrekning, deretter skritt på lange tøyler
II)
Samarbeidsvilje:
Øvelsene skal vise hestens vilje til samarbeid med sin kusk
Generell bedømming samarbeidsvilje:
8 – 10: Hesten reagerer lett og hurtig på små hjelpere. Lydhør og fokusert på signal. Er lett i hånden.
5 – 7: Litt uvillig eller ufokusert på kusken sine hjelpere. Tyngre i hånden.
0 – 4: Kusken må bruke sterke hjelpere. Lite reaksjon på bruk av hjelpere. Rygger, går sidelengs, motsatt vei, reagerer ikke på
tøyletak/pisk/stemme

a) Slalåm/sepentiner (mellom porter eller naturlige hindringer). Slalom/serpentiner settes for eksempel opp som på tegningen: 6
7

kjegler med 5 meters avstand. Markering av ytterpunktene for ”banen” (2 m på hver side av kjeglene) med bommer eller flis.
Tilridning ca 4 m. Slalomportene forseres i skritt.

b) Kjøre inntil rampe, groomen stiger av, og stiger på igjen. Tømmekjøring: inntil rampe, gjøre holdt ved rampa 30 sek.
c) Holdt 10 sek. Kan gjøres i oppover/nedoverbakke
d) 8-tallsvending (bedømmer at hesten stilles riktig i voltene, og kan stilles om)
e) Overganger mellom gangarter på angitt sted.

IV)
Mot (miljøfaktorer):
Generell bedømming mot:
8 – 10: Hesten vurderer objektet, velger evt. å undersøke det kort, før passering over/gjennom, kan eventuelt velge å øke avstanden til
1,5- 2 m ved passering av skremselshindere, god framdrift.
5 – 7: litt uvillig eller reservert, rygger litt eller går i sirkel, gjennomfører øvelsen helt eller delvisdelvis
0 – 4: motsetter seg passering av objektet, springer, rygger vekk.
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a) Kjøre over bro/plate/palletrapp/presenning/eller gjennom vannhinder

b) Kjøre forbi skremselshinder. Holde seg innenfor markeringene når man passerer skremselshinder som: Flagrende presenning,
motorisert kjøretøy, paraply(er) etc.
c) Ta med gjenstand fra A til B (f.eks flagg, paraply, jakke, kjetting (fra metalltønne til metalltønne), plastbit etc.) – Groomen utfører,
ekvipasjen står i ro. Tømmekjøring: kusken utfører.
d) Levere post i postkasse eller søppel i søppelkasse. – Groomen utfører, ekvipasjen står i ro. Tømmekjøring: kusken utfører.
e) Kjøre under ”portal”
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V)
Arbeidsvilje:
Bedømmes i alle øvelsene
Arbeidsvilje bedømmes på tidspunkt der hesten forventes å gå fram av seg selv og i tempovekslinger når hesten
bes om, samt ved igangsetting.
å holde et visst tempo, før nytt signal blir gitt.
8-10: Går aktivt fram av seg selv, med god aksjon i aktuell gangart. Kun små hjelpere er nødvendig for å opprettholde framdriften i
gangarten/tempoet den blir satt til.
5-7: Mindre framdrift. Må ha en eller flere påminnelser fra hjelpere om å gå fram. Senker tempo etter hjelper har blitt gitt om
tempoveksling.
0-4: Lite bydning framover. Bryter gangart eller tempo før signal blir gitt om dette. Stopper ev. helt opp en eller flere ganger.
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