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OM BIOMEKANIK-PROGRAMMERNE
AF LOUISE AGNER OG PAULINE PRESTON 2012

BESKRIVELSE 
Biomekanikklasserne har til formål, at uddanne rytteren til at forstå 
de mekanismer og bevægelser der ligger grund for hestens ud-
dannelse.

Biomekanikklasserne er dressurbetonede programmer, hvor det er 
hestens fysiske formåen og opbygning der vægtes frem for øvel-
sernes teoretiske form. Det vil sige at hestens optimale bevægelse 
rundt på en cirkelvolte vægtes højere end præcisionen af formen 
på selve volten. 

Når man rider biomekanikklasserne bliver man taget igennem 
et uddannelsesforløb hvor man starter fra begyndelsen, med at 
lære hesten at finde sig til rette i sin egen krop, via balance og 
styrke. Klasserne afspejler træningsniveauer fra strakt hals ’frem og 
ned’, til en mere samlet holdning med optimalt brug af hestens 
muskulatur. I takt med at man stiger i niveau, vil der blive forlangt 
mere af hestens og rytterens evne til at mærke efter. 

Grundstenene i Biomekanik-klasserne er:
• Selvbalancering
• Rene bevægelser (takt, smidighed, ensartethed mm)
• Styrke
• Forståelse og gensidig læring

MÅLSÆTNING FOR KLASSERNE
I Biomekanik-klasserne lægges der vægt på, at udvikle 
ekvipagernes forståelse for hestens fysiske rammer og opbygning. 
Klasserne er opbygget sådan, at de følger hestens fysiske ud-
vikling, og det prioriteres højest, at hesten bruger sin krop hen-
sigtsmæssigt. I takt med at sværhedsgraden i klasserne bliver 
højere forlanges der mere af hestens muskelstyrke.

Optimal kropsfornemmelse og optimalt brug af hele hesten, 
vægtes højere end øvelsernes teoretiske form.
Øvelserne vægtes sådan, at både hest og rytter har en opgave 
der skal løses i den enkelte øvelse, så det både er resultat af 
træning og udvikling af rytters forståelse for hestens biomekaniske 
funktioner der er målet med programmet.

BANEN
Biomekanik let rides på traditionel 20x40 bane med international 
bogstavmarkering.

TILGÆNGELIGE NIVEAUER
Biomekanik INTRO
Biomekanik LET
Biomekanik MIDDEL
Biomekanik ØVET

BEDØMMELSE
OBS Gælder ikke for jordarbejde intro
Se på næste side, hvilke særregler der gælder for denne klasse.
Der gives point fra 1-10 for hver øvelse. Karakteren 1 gives for 
påbegyndt øvelse uden acceptabel præstation. Karakteren 5 
gives for den jævne præstation. Karakteren 10 gives, når hest 
og rytter i samarbejde opnår en særdeles veludført præstation.  
Udelades øvelsen gives karakteren 0

Ved pointsammenlægning omregnes karaktererne til procenter.
For at bestå en klasse, skal man over 52% i samenlagt og omreg-
net procent.

I hver øvelse gives desuden en karakter for grundformen.

UDSTYR
Det foreslås, at ekvipager vælger følgende udstyr:
• Trense med eller uden bid
• God sadel med eller uden bom, men med styrke og aflast-

ning til letridning og/eller let sæde.

Det accepters at der rides med følgende udstyr:
• Cordeo
• Bar ryg
• Almindelig trense med eller uden næsebånd. Dog uden 

yderste næsebånd. 
• Almindeligt bid
• Rebgrime
• Pisk 

Følgende accepteres ikke
• Uhensigtsmæssig brug af bid
• Yderste næsebånd
• Sporer - uanset størrelse

NB: ved brug af udstyr omkring hestens mule, skal der kunne være 
3 fingrer på højkant imellem udstyr og næseryg.

Det forventes at alt udstyret/ hjælperne anvendes med en blød-
hed og finhed så harmonien i helhedsudtrykket bibeholdes. 

HVEM MÅ BENYTTE PROGRAMMET
Biomekanikklasserne må som udgangspunkt anvendes af alle 
både klubber og private stalde. Dog kræves det at der beny-
ttes en uddannet dommer for at sikre en ens bedømmelse og 
udvikling af ekvipagerne.
Kontaktoplysninger på uddannede dommere samt betingelser 
kan findes på www.hestevelfaerd.dk/staevne
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OM DETTE NIVEAU NIVEAU: 
INTRO-klassen er for nye ekvipager eller ekvipager der er nystart-
ede indenfor muskelopbyggende arbejde. 

Der lægges vægt på at hesten er i en muskel-opbyggende fase 
og at den skal  lære at selvbalancere. Klassen er også god til 
unge heste.

Hesten har lov til, frit at placere hoved/hals, så længe dennes 
underhals er i vandret eller der under. Det er ønskeligt, at hestens 
overlinje gøres så lang som muligt og at halsen er strakt helt ud.

Der lægges generelt vægt på at hesten arbejder frit, utvunget og 
uden spændinger.

I klassen indgår skridt & trav.

På dette intro-niveau ses der, i det samlede indtryk, specielt efter 
fundamentet til en stærk hest:

1. Takt: 
At hesten bevæger sig afspændt, smidigt og rentaktet

2. Sporing: 
At hesten ’går på to spor’, det vil sige, at højre bagben sættes 
på samme linje som højre forben og venstre bagben sættes på 
samme linje som venstre forben (se illustration 1). 
Her kigges også på, om hesten har samme bredde mellem for-
benene ved bringen og mellem hovene (se illustration 2). 
Der kigges primært på sporing på lige stræk.
På dette niveau stilles der ingen krav om at hesten træder op i sit 
eget spor.

3. Balance & Overgange: 
At hesten står vinkelret og lige på jorden under hele programmets 
udførelse. 

4. Formen: 
Hesten går gennem hele programmet med strakt hals, med un-
derhalsen i vandret position eller derunder (utvungen holdning). 
Der lægges vægt på at hestens fysiske træningsniveau afspejles i 
formen. (se illustration over ‘formerne’ i bunden).

5. Runding: 
I takt med hestens uddannelse bliver der i højere grad også set 
på sporing og runding af hele hestens krop. Er hesten rundet 
jævnt i hele kroppen og formår den at holde samme runding 
igennem øvelserne, uden spændinger og for mange korektioner.
(se illustration 3).

DET FORVENTES DER AF EKVIPAGER 
PÅ DETTE NIVEAU
• Søge frem og ned
• Løfte ryggen let til neutralt
• Optræde afspændt 
• Spore lige på lige stræk samt i parader
• Balancere så den fordeler vægten lige sideværts
• Rytteren har forståelse for tempovalg
• Hesten er rentaktet og rytteren har forståelse for takt
• Hesten kan Skridt, trav og parere
• Hesten kan lave relativt præcise overgange imellem eksem-

pelvis 2 bogstaver. Dog vægtes det højere at rytteren har 
forståelse for at bringe hesten til et tempostadie der optim-
erer overgangen.

TEKNIKKER
Al trav foregår i letridning, men det accepteres at rytteren står i 
aflastningssæde i overgange samt hvis det ellers skønnes nødv-
endigt. 
 
I de lave klasser ønskes der så lidt indvirkning på hestens balance 
via sæde og ryttervægt som muligt. Korrektioner ønskes bløde og 
med let hånd. Rytteren bør være bevidst om egen krop så hesten 
får så meget frihed til at selvbalancere som muligt.

REGLER SPECIELT FOR INTRO
• I INTRO-klassen må du stoppe op og spørge om hjælp. Du 

må have opråber på og lave fejl- Klassen er helt uden pres 
og præstation, og du deltager primært for at du og hesten 
får en god oplevelse og for at få en mulighed for at ‘snuse’ til 
biomekanik-programmerne uden pres.

• Du kan KUN deltage i INTRO en gang.
• Fra dommeren får du feed-back og og gode råd i din kritik.
• Karaktererne er ‘bestået/ikke bestået’ for hver øvelse.
• Rangering bliver baseret på følgende:

• God præstation - flest bestået øvelser
• Håndtering
• Andet - X-factor
• Formen
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Skridt
Øgning skridt

Overgang til/fra trav
Trav Letridning

Trav Nedsidning
Parade

Tilbagetrædning skridt
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1. INDRID HILS
Indrid skridt. 
Parade ved X. 
Hils på dommer

5. OVERGANG TIL TRAV
Imellem B og F vælges 
det bedste moment, til 
overgang til trav

9. PARADE
Der skridtes langs 
hovslaget til A. Ved A 
balanceret parade

10. OVERGANG TIL TRAV
Imellem F og B vælges 
det bedste moment, til 
overgang til trav

11. TRAV
Trav B-M-C-H-E-K-A-D-X

12. HILSEN
Ved X parares og der 
hilses igen på dommeren

6. ARBEJDSTRAV
F-A-K-E-H-C-M
Ryggen løftet, stabil form og 
god balance. Ensartet tempo.

7. FORTOLKNINGSOPGAVE 
B-F-A arbejdstrav
K-X-M giv din fortolkning af den 
bedste trav din hest kan prestere.

8. OVERGANG TIL SKRIDT
Imellem E & K vælges det bedste 
moment til at lave en overgang 
ned i skridt. Forbliv i skridt.

2.SKRIDTØGNING
Rid op ad midt og ud på 
Venstre volte. Imellem H & K 
laves markant skridt-øgning 
med fokus på lange skridt

3. MARKERINGSØVELSE
Rid skrådt igennem. Marker med 
højre hånd i luften, hver gang 
venstre bagben rammer jorden 
(taktslag 1). 8 markeringer

4.20-METER VOLTE
Rid en volte på 20 meter. Hold 
balance, sporing og form



Program
1.
Øvelse: Indridning i skridt, parade ved X, hils på dommer 
Rytterens opgave: Der lægges vægt på korrekt sporing.

2.
Øvelse: Rid frem i middelskridt ved C rides venstre volte. Mellem H & K øgning – skridt. 
Rytterens opgave: Der lægges vægt på at hesten forbliver i formen og forbliver afspændt og taktfast. 
K-F middelskridt

3. 
Øvelse: F-H skridt skråt igennem. 
Rytterens opgave: Rytteren markerer med højre hånd for dommer momenterne hvor venstre bagben slår i jorden (taktslag 1) 
(minimum 8 sammenhængende markeringer). 
H-C: middelskridt

4. 
Øvelse: Ved C 20 meter volte i middelskridt. 
Rytterens opgave: Sporing
C-B: middelskridt

5.
Øvelse: Mellem B & F vælges det bedste moment for overgang til arbejdstrav. Forbliv i trav. 
Rytterens opgave: Hesten skal være afspændt overgangen skal være jævn 

6. 
Øvelse: Arbejdstrav FAKEHCM. 
Rytterens opgave: Hestens ryg skal være løftet, hesten skal være i balance.

7. 
Øvelse: MBFAK – Skråt igennem MCHE  
Rytterens opgave: Rytteren skal fremvise sin fortolkning af den bedste trav hesten kan præstere på nuværende træningsniveau 

8. 
Øvelse: Mellem E & K overgang til skridt. 
Rytterens opgave: Der vægtes at overgangen er afspændt og jævn

9. 
Øvelse: K – A middelskridt. Ved A parade. 
Rytterens opgave: Det vægtes, at paraden udføres sådan, at der er ligevægt imellem forpart og bagpart. 
Middelskridt fra A – F

10. 
Øvelse: Mellem F & B: overgang til arbejdstrav. 
Rytterens opgave: Der vægtes at overgangen er afspændt og jævn

11. 
Øvelse: Arbejdstrav BMCHEKA vend ad midterlinjen. 
Rytterens opgave: Lige sporing og løftet ryg vægtes

12. 
Øvelse: Parade ved X – hils på dommer. 
Rytterens opgave: Udridning for lange tøjler. 
Program slut
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