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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 
øvelsernes teoretiske form. Det vil sige at hestens optimale bev-
ægelse rundt på en cirkelvolte vægtes højere end præcisionen 
af formen på selve volten. Som eksempel vægtes det højest at 
hesten sporer lige og er i balance hele vejen rundt på volten end 
at volten er rund.

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 KLASSEN
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
Biomekanik EKSPERT

BEDØMMELSE
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.
Enkelte karakterer kan tælle dobbelt i de enkelte programmer.
Point omregnes til procenter. Der skal rides til 53% for at bestå 
klassen.

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 uden næsebånd
• Almindeligt bid
• Rebgrime
• Pisk 

Følgende accepteres ikke
• Uhensigtsmæssig brug af bid
• Yderste næsebånd
• Hvis der anvendes engelsk-/ hanovoransk næsebånd skal 

det være løst (tre fingre på højkant på næseryggen)
• Sporer - uanset størrelse

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: 
Biomekanik LET er for ekvipager der arbejder bevidst med muskel-
sættende arbejde eller er i omskolingsfase.
I LET-klassen lægges der vægt på at hesten er i en muskelop-
byggende fase og at den skal selvbalancere både sideverts men 
også mellem forpart og bagpart. Desuden er der skærpede krav 
specielt omkring rygløft.
Hesten har lov til, frit at placere hoved/hals, men begyndende 
løft af hoved og hals er forventet i denne klasse. I denne klasse 
vægtes specielt overgange og rytterens forståelse for tempovalg 
og tempovalgets effekt på hestens performance. Der forventes 
en let kontakt til biddet/optømning, der illustrerer samarbejde og 
forståelse imellem hest og rytter.

I klassen indgår skridt, trav (letridning), trav (nedsidning)

På dette niveau ses der, i samlet indtryk, specielt efter:

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 forbenene ved brin-
gen og mellem hovene (se illustration 2). Korrekt sporing forventes 
på både lige og buet spor og korrekt stilling på buet spor.

3. Overgange : 
At hesten har muskelstyrke og kropsfornemmelse til at løfte sig ind 
i overgange.

4. Formen: 
I denne klasse ønskes hestens hoved og hals højere placeret og 
næsen væsentligt foran lod. Veludviklet halsmuskulatur og som 
resultat deraf et lille begyndende løft af forparten forventes i 
denne klasse. Øget indundergriben og ryggen forventes aktivt 
løftet under hele programmets udførelse.
(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
• Begyndende løft af hoved og hals
• Aktivt løft af ryg
• Afspændt, smidig og taktfast i skridt og trav
• Lige sporing på lige stræk samt volter
• Balance (sideverts samt ligevægt på forpart og bagpart)
• Rytteren har forståelse for tempovalg og hvad tempo gør for 

hestens kvalitet i bevægelse og øvelser
• Overgange - blød og jævn med begyndende indundergriben
• Markant adskillelse af gangarterne ved overgange - jævn 

skridt, direkte til jævn trav
• Præcision i overgange
• Parade og bak i ligevægt mellem forpart og bagpart
• Let kontakt til bid/optømning under hele programmet 

TEKNIKKER
Det accepteres at rytteren står i aflastningssæde i trav samt over-
gange, med mindre andet er angivet i programmet.

Bemærkning: Det accepteres at hesten strækker hoved og hals 
frem og ned i overgange op i tempo. Der ønskes så lidt indvirkn-
ing på hestens balance via hjælpere og sæde som muligt. 

Korrektioner ønskes bløde og med let hånd. Rytteren bør være 
bevidst om egen krop så hesten får så meget frihed til at selvba-
lancere som muligt.
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Skridt
Øgning skridt

Overgang til/fra trav
Trav Letridning

Trav Nedsidning
Parade

Tilbagetrædning skridt

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

OVERGANG
AFB middelskridt
B overgang til trav - Letridning
BMC trav - letridning

SPORING
CH trav - letridning
HXK blød bue
KA trav - letridning

MARKERING
AK middelskridt
KXM skråt igennem. Markering  
venstre ben i luften. 8 markeringer

TØJLECHECK
A rid 20m volte. Lad hesten 
følge tøjlen ud i strakt og 
tilbage i neutral

SPORING & BALANCE
CHEKA bløde buer

DOBBELT OVERGANG
AF trav - letridning
X overgang til skridt 6 skridt
Overgang til trav - nidsidning

TILBAGETRÆDNING
ADX middelskridt
X tilbagetrædning 6 skridt
Hils på dommer

10-METER VOLTE 
SPORING/BALANCE
XCM Middelskridt. 
Ved B 10-meter volte. 
BFA Middelskridt

PARADE BALANCE
K skråt igennem 
Ved X parade 3 sekunder. 
MC Middelskridt

10-METER VOLTE 
SPORING/BALANCE
CHE Middelskridt
Ved E 10-meter volte. 
EKA Middelskridtc
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Program
1. PARADE OG HILSEN
Øvelse: Indridning i skridt, parade ved X, hils på dommer 
Rytterens opgave: Der lægges vægt på korrekt sporing i indridningen og at paraden er lige og balanceret.

2. VOLTE 10 METER
XCMB, middelskridt 
Øvelse: B, volte 10 meter 
Rytterens opgave: Lige sporing på buet spor. Holde jævnt tempo og udvise respekt for hestens fysiske formåen i opgaven.

3. PARADE SKRÅT IGENNEM
AK, middelskridt 
Øvelse: KXM, skråt igennem. Ved X parade 3 sekunder  
Rytterens opgave: Paraden ønskes let og lige, med lige vægtfordeling på forpart og bagpart.

4. VOLTE 10 METER
CHE, middelskridt 
Øvelse: E, volte 10 meter 
Rytterens opgave: Lige sporing på buet spor. Holde jævnt tempo og udvise respekt for hestens fysiske formåen i opgaven.

5. OVERGANG TIL TRAV - LETRIDNING
AFB, middelskridt 
Øvelse: B, overgang til trav - letridning 
BMC, trav - letridning 
Rytterens opgave: Overgangen ønskes let og glidende med demonstration af, at hesten er i stand til at løfte sig ind i traven. 

6. BLØD BUE
CH, trav - letridning 
Øvelse: HXH, blød bue - letridning 
KA trav - letridning 
Rytterens opgave: Der kigges efter sporing og balance, takt og ligevægt, samt korrekt stilling og bøjning.

7. TØJLEØVELSE
Øvelse: A, 20 meter volte 
Rytterens opgave: Giv gradvist længere tøjle og saml op igen. Der kigges efter, om hesten strækker sig frem med tøjlen og 
følger med tilbage igen.

8. TRAV LETRID - OVERGANG - TRAV NEDSIDNING 
AF, trav - letridning 
Øvelse: FXH, skråt igennem. Over X overgang til skridt, 6 skridt og derpå trav igen - nedsidning. 
Rytterens opgave: Balance og afspændthed i overgange somt overskud til at mærke efter tøjlængde og hestens fysiske be-
hov, for at kunne løse opgaven.

9. 12-METER VOLTE
CMB, trav - nedsidning 
Øvelse: B, 12-meter volte
BFA, trav - nedsidning 
Rytterens opgave: Sporing og balance

10. MARKERINGSØVELSE
Øvelse: A, overgang til skridt
Rytterens opgave: Balance og afspændthed
Øvelse: KXM, Skråt igennem
Rytterens opgave: Marker med den ene hånd for dommer, hvornår venstre bagben er i luften - 8 sammenhængende marker-
inger.

11. SMÅ BLØDE BUER
CH, middelskridt 
Øvelse: HEK, små bløde buer  
Rytterens opgave: Sporing og balance på buet spor

12. TILBAGETRÆDNING & HILSEN
AX, middelskridt 
Øvelse: X, tilbagetrædning 6 skridt - derefter hils på dommer.   
Rytterens opgave: Tilbagetrædningen ønskes jævn og lige.
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