
Huglæg atriði í dómgæslu



A)  Réttur hraði

B)  Skiptingar

C)  Grunngangtegundir



Réttur hraði
 Áherslan hefur verið á hraða í  hægu tölti

 Þurfum einnig að vera vakandi fyrir hraða í öðrum verkefnum

 Of hratt brokk og stökk í fimmgangi og fjórgangi

 Of hratt tölt í fimmgangi og slaktaumatölti (taumur gefinn)

 Of hæg ferð á greiðu tölti í fjórgangi og töltgreinum



Of hratt brokk og stökk í fimmgangi og fjórgangi

Brokk og stökk skal riðið hægt að milliferð  

Ef farið er of hratt  þá má einkunn ekki 
vera hærri en 6

Ef farið er mjög hratt þá má einkunn ekki 
vera hærri en 3



Of hratt tölt í fimmgangi og 

slaktaumatölti (taumur gefinn)
 Sama gildir hér ef riðið er of hratt.

 Viðmið:  Ef dómara finnst hraðinn vera nægur til að teljast sem greitt 

tölt t.d í fjórgangi þá er hann of hraður.



Of hæg ferð á greiðu tölti í fjórgangi og tölti

Þurfum að passa okkur á að samþykkja ekki of hæga töltferð 

í þessu verkefni.



Skiptingar



Áskilin vegalengd eða tími(bls 19)

 Ef hestur fer greinilega upp af gangtegund getur einkunn ekki orðið hærri en 

6.5 (ákvæði: Öruggur, heldur gangi) 

 Ef hestur tapar gangtegund langa vegalengd (allt að hálfum hring) skal nota 

jafngildi þeirra vegalengda sem sýndar eru á skyringamyndinni hér að ofan til 

þess að ákveða hversu mikill frádrátturinn skuli vera. Einkunn getur þó aldrei 

orðið hærri en 6.5 (sjá hér að ofan). 

 Ef hestur tapar gangtegund lengur en hálfan hring þá hefur gangtegund ekki 

verið sýnd nema helming áskilinnar vegalengdar (einkunn að hámarki 3.0). 

Einkunn skal taka mið af gæðum gangtegundarinnar á þeim kafla sem náðist 

að sýna. Dæmi: Ef gæði gangtegundar þann kafla sem náðist að sýna er 5.0 

skal einkunn vera 1.5) Gefa skal 0 í einkunn ef hestur sýnir gangtegund 

skemur í einni lotu en sem nemur fullri langhlið 



Hreinleiki gangtegunda



Sexunnar þrjár

Reiðfærni

Mýkt

Útfærsla



Grunngangtegundir  Lýsing



Fet

Almennt: Hesturinn fer í jöfnum og hreinum fjórtakti, tekur löng skref, er mjúkur 

og röskur í spori. Háls hestsins skal vera langur, yfirlínan hvelfd og spennulaus. 

Hesturinn hefur góða spyrnu, bakið er fjaðrandi og hreyfingin gengur í gegnum 

bolinn. 



BROKK – hægt og að milliferð

Almennt: Hesturinn fer á hreinum tvítakti sem flæðir í gegnum líkamann í jöfnum 

hrynjanda og hefur greinlegt svif. Háls hestsins skal vera hvelfdur, yfirlínan virk 

og spennulaus. Hesturinn hefur góða spyrnu, bakið er fjaðrandi og hreyfingin 

gengur í gegnum bolinn. 



STÖKK –hægt og að milliferð 

Almennt: Hesturinn fer á hreinum þrítakti sem flæðir í gegnum líkamann í jöfnum 

hrynjanda og hefur greinlegt svif. Hesturinn á að hvelfa yfirlínu og kreppa lend og 

bera þyngd með afturfótum í lengri tíma. Hreyfingar framhluta skulu vera léttar, 

háar og frjálsar. 


