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Hluti af stærri mynd

Tengd verkefni

Heildarstefna

Framtíðarsýn



Leiðarljós

Hjálpar okkur til þess að velja 
rétta stefnu og taka góðar 
ákvarðanir



Viðhorf

Við verðum að líta á hestinn 
sem félaga okkar í íþróttinni, 
axla þá ábyrgð sem við berum 
á velferð hans og láta hann 
njóta velgengninnar með 
okkur



Framtíðarrútan – velkomin um borð!

Að hesturinn sé sæll

Þjálfun til frambúðar

Léttleiki í reiðmennsku

Sanngjarnar kröfur  



„Þekking á dómsviðmiðum og 

skilvirkt stigunarkerfi eru 

nauðsynleg skilyrði nákvæmra 

dóma á frammistöðu í íþróttum“
(H. Plessner, T. Haar, Psychology of sport and Exercise, 2006)



FRAMMISTAÐA

SKYNJUN
FLOKKUN / 

TÚLKUN

MINNI / SKIPULÖGÐ ÞEKKING√

SAMÞÆTTING=

EINKUNN

Úrvinnsla upplýsinga 
þegar við erum að dæma

Source: Bless, H., Fiedler, K., & Strack, F. (2004).



Sjónarhorn

Við dæmum aldrei nákvæmlega það sama

Við höfum aldrei sama sjónarhorn á sama augnabliki



Við horfum á það sama 
en sjáum við það eins?



Hversu gott er mannsaugað?



„Þekking á dómsviðmiðum og 

skilvirkt stigunarkerfi eru 

nauðsynleg skilyrði nákvæmra 

dóma á frammistöðu í íþróttum“
(H. Plessner, T. Haar, Psychology of sport and Exercise, 2006)



Viðmið og áherslur

•Keppum við í því sem skiptir máli?

•Ýta viðmiðin undir góða reiðmennsku?

•Er nógu mikil áhersla lögð á reiðfærni?

•Er keppnisfyrirkomulagið rökrétt?

•Hversu mikið vit er í íþróttinni okkar?

Fyrirkomulag keppni þarf að vera þannig að kröfur 
aukast í réttu hlutfalli við framfarir knapa og hests 



Stigun keppnisgreina í 
framtíðinni?

Stig III              
Miklar kröfur, full 

þjálfaður hestur, góð 

reiðfærni

Stig I

Byrjendur / Unghross 

Grunnkröfur

Stig II

Auknar kröfur til hests 

og knapa



Stigunarkerfið



Stigunarkerfið
Lykilatriði og áherslur

Elements

Sanngirni gagnvart hestinum

Taktur og hraði

Form

Fótaburður

Fas



Stigunarkerfið
áherslurnar verða stundum svona hjá okkur

Elements

Sanngirni gagnvart hestinum

Taktur og hraði

Form

Fótaburður

Fas



Einkunnaskalinn
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Structure

Eins og við teljum hann vera Eins og hann er í raun?



Leiðarinn í dag:                                                 
erfitt að sjá skóginn fyrir trjánum

Safn af mögulegum samsetningum lykilatriða

Ósamkvæmni

Lykilatriði hafa tapast

Tilslökun og útjöfnun lykilatriða

Mikill texti, margar frádráttarreglur, mikið bókhald



Góður hraði, stirðgengur, framþungt, þarf 
mikla aðstoð frá knapa

6,0 – 6,5

Mjög fjórtaktað, góður hraði, lítið svif

5,0 - 5,5

Viðhorf hafa breyst



Það sem stundum gerist



Nýr leiðari - Ný nálgun

Leggja mat á hvert lykilatriði fyrir sig

Láta matið koma fram í einkunninni

Endurspegla nútímaleg viðhorf

Notendavænni



Lykilatriði

Reiðfærni / samband
Reiðfærni – taumsamband – ásætti - eftirgjöf - þjálni

Taktur / jafnvægi
Hreinleiki - hrynjandi - öryggi

Mýkt / slökun
Mýkt – slökun - fimi - fjaðurmagn

Form / hreyfingar
Form - stilling – fótaburður – yfirlína – kraftur – rými – burður - fas

Útfærsla
Ferð - nákvæmni



Lykilatriðin eru uppistaðan

Kröfum og hömlum raðað á skalann fyrir hvert lykilatriði

Aðskiljum kröfur og hömlur með veggjum

Uppsetning



Uppsetning



Smvmkaæt rsónunkanm Cmabrigde hsókláa sipkitr röð sftaa 
í oðri egnu mlái, það enia sem mlái stkpiir er að 

fsrtyi og saðítsi sfaitunrn í hjevru oðri séu á rtéutm satð. 
Aagfgni snaftana er hgæt að vxlía og smat hgæt 

að lsea txaetnn án eireiðfkla. Þteta er vgnea þses að 
við lsuem ekki hrevn satf friyr sig hlduer oðirð í hield snini.

Það er margt líkt með því að 
dæma og lesa bók

Við þurfum að lesa hest og knapa



Dómferlið
1

2

3

1
Leggjum huglægt mat á frammistöðuna og lýsum í orðum

Lýsingin þarf að vera sanngjörn og einkennandi
Göngum út frá lykilatriðunum í lýsingunni

Þegar einkunnabilið hefur verið ákvarðað tökum við 
alla þætti með í reikninginn og finnum sanngjarna 

og jafnvæga einkunn

Lýsingin segir okkur hvort frammistaðan rekist á vegg 
Fremsti veggur sem rekist er á ákvarðar einkunnabilið



Dæmi 1 - skeið

Lýsing:

Mjög fjórtaktað, góður hraði, lítið svif





Hlé



Grundvallarviðmið

„Samspil knapa og hests skal vera 
grundvallarviðmið í öllum dómum. 
Knapinn á að handleika hestinn af 
nærgættni, sanngirni og virðingu; vera 
sannur leiðtogi hans fremur en 
drottnari. Hann verður ávallt að setja 
velferð hestsins á oddinn, huga að 
öryggi hans og heilbrigði. Hesturinn á 
að geta sinnt verkefni sínu af gleði; vera 
mjúkur og slakur - en jafnframt öruggur, 
áhugasamur og vakandi“

Meginregla 

„Meginregla allra dómstarfa er sú 
skylda dómara að leggja hlutlaust, 
jafnvægt og óvilhallt mat sem gerir 
frammistöðunni sanngjörn skil í heild 
sinni“

Almenn leiðsögn

„Grundvallarviðmiðið, eins og það er 
skilgreint hér að ofan, er almenn 
leiðsögn um mat á gæðum 
reiðmennskunnar. Til viðbótar skal 
reiðfærni ákvarðast af tækni knapans, 
jafnvægi og tímasetningu. 
Reiðmennskan skal einkennast af 
léttleika og næmni en ekki af afli og 
óhóflegri pressu. Öll sýningin skal 
endurspegla kunnáttusamlega þjálfun 
knapa og hests sem og gaumgæfilegan 
og sanngjarnan undirbúning“

„Fyrir almenna leiðsögn um mat á 
gæðum gangtegunda; takts, 
líkamsbeitingar og hreyfinga, er vísað til 
skjalsins ,,Grunnskilgreining 
gangtegunda íslenska hestsins’’ sem er 
að finna í reglubók FEIF. Í leiðaranum er 
stutta samantekt þessa skjals við hverja 
gangtegund“

Ábyrgð dómara

„Leiðarinn getur ekki gefið nákvæm 
svör við öllum þeim spurningum sem 
upp kunna að koma við dómgæslu. Slíkt 
rit væri óvinnandi. Það er því skylda 
hvers dómara að viðhalda og bæta 
þekkingu sína á þeim greinum 
hestafræðanna sem leiðarinn byggir á. 
Með því móti ætti dómurum að vera 
mögulegt að dæma í anda leiðarans í 
flestum tilfellum“



Stutt samantekt 
varðandi, takt, 

hreyfingar, form og 
líkamsbeitingu

Lykilatriðin, 
eldveggirnir

0-einkunn, 
frádrættir



Hægt tölt



Hægt tölt



Hægt tölt



Hægt tölt



Hægt tölt



Hægt tölt



Hægt tölt



Hraðabreytingar



Hraðabreytingar



Slakur taumur



Skeið á hringvelli



Skeið á hringvelli



Gæðingaskeið



Gæðingaskeið



Gangskiptingar



Dæmi 2 - brokk

Lýsing:

Góður taktur, gott svif, rými, kraftur, aðeins ójafn í 
beygjum, of hraður, stíf reiðhönd





Dæmi 3 – hægt tölt

Lýsing:

Góður taktur, mjúkur, vel riðinn, fer vel, 
réttur hraði, meðal fótaburður





Dæmi 4 – hægt tölt

Lýsing:

Taktur í lagi, réttur hraði, mjög mikill 
fótaburður og fas, ójafn, upp á fótinn 

allan tímann





Dæmi 5 – greitt tölt

Lýsing:

Góður taktur lengst af, góð ferð, mikill 
fótaburður, mjúkur, missir burð á miðri 

seinna langhlið, verður langur og töluvert 
klárgengur um tíma





Skoðum 
nokkrar 

sýningar


