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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 højere at 
hesten sporer lige og er i balance hele vejen rundt på volten end 
at volten er rund.

Når man rider biomekanikklasserne bliver man ført igennem et 
uddannelsesforløb hvor rytteren 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 niveauet stiger, 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 hestekroppens biome-
kaniske funktioner der er målet med programmet.

BANEN
Biomekanik 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

Form ‘INTRO’ Form ‘LET’ Form ‘MIDDEL’ Form ‘ØVET’ Form ‘EKSPERT’

Frem & ned Let løftet Løftet Samlet & kort Samlet & sat

Her ses ryggens transformation

Brystkassens løft og transformation Vægtfordeling Bækken-kip

OM BIOMEKANIK-PROGRAMMERNE
AF LOUISE AGNER OG PAULINE PRESTON



BIOMEKANIK MIDDEL
AF LOUISE AGNER OG PAULINE PRESTON 2014

OM DETTE NIVEAU: 
Biomekanik MIDDEL er for ekvipager der arbejder seriøst med 
muskelsættende arbejde og har en god fornemmelse samt for-
ståelse for hestens biomekanik..
I MIDDEL-klassen lægges der vægt på at hesten er godt igang 
med muskelopbygningen og at den er i stand til at selvbalancere 
(højre/venstre) men også mellem forpart og bagpart. Desuden er 
der skærpede krav specielt omkring hestens ryg, som forventes at 
være aktivt løftet gennem hele programmet.
Formen af hoved og halsens holdning er forventet i denne klasse, 
svarende til MIDDEL (se illustration). I denne klasse er der øget 
fokus på overgange og rytterens forståelse for tempovalg og 
tempovalgets effekt på hestens performance. Der er øget fokus 
på tempo-kontrol og der ønskes betydeligt mere runding i øvelser 
der kræver dette. Der forventes en let kontakt til på tøjlen, der 
illustrerer samarbejde og forståelse imellem hest og rytter.

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

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 
bringen og mellem hovene (se illustration 2). En pæn bredde er 
ønskeligt på dette niveau. 
Korrekt sporing forventes på både lige og buet spor og korrekt 
stilling på buet spor, og der ses i særdeleshed efter opretholdt 
sporing på mindre volter.

3. Overgange : 
At hesten har muskelstyrke og kropsfornemmelse til at løfte sig ind 
i overgange, uden at miste tempo, moment og kvalitet.

4. Formen: 
I denne klasse ønskes hestens hoved og hals løftet fra basen 
af halsen. Næsen foran lod. Veludviklet halsmuskulatur og som 
resultat deraf et løft af forparten forventes i denne klasse. Øget 
indundergriben af bagbenene 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. 
Rundingen forventes jævn og svarende til voltens størrelse. 
(se illustration 3).

DET FORVENTES DER AF EKVIPAGER
 PÅ DETTE NIVEAU
• Aktivt løft af hoved og hals
• Aktivt løft af ryg
• Afspændt, smidig og taktfast i skridt, trav og galop
• Lige sporing på lige stræk samt volter
• Balance (sideverts samt ligevægt mellem forpart og bagpart)
• Rytteren har forståelse for tempovalg og hvad tempo gør for 

hestens kvalitet i bevægelse og øvelser
• Overgange - bløde og jævne med begyndende indundergri-

ben af bagben
• 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
• Godt sund runding uden forringelse af form og kvalitet igen-

nem hele hestens krop
• hestens runding forventes at tilsvare voltens runding 

TEKNIKKER
Det accepteres at rytteren står i aflastningssæde i overgange til 
galop og galop-arbejde.

Der ønskes så lidt indvirkning 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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5.OVERGANG TIL GALOP FOR LØS 
TØJLE
Imellem H og K frembringes bedst 
mulig trav med efterfølgende 
bedst mulig overgang til galop.

6 GALOP INDENFOR 
HOVSLAGET
(E) - K - A arbejdsgalop
F-B-M rides 1 meter indenfor 
hoveslaget

11. 8-TAL MED OVERGANGE
Ved X overgang til skridt. Venstre volte. 
For hver kvarte laves overgang til trav 
eller skridt. Ved retur til  X skiftes volten, 
og øvelsen genoptages på H-volte.

9. MARKERING
Mellem H-C-M-B overgang til galop.
Ved A startes 20-meter volte.
Første taktslag markeres med Venstre 
hånd. 6 sammenhængende markeringer.

10. OVERGANG+OVERGANG
På strækket A-K-E-X laves 
overgang til trav og derefter 
skridt

7. OVERGANG TIL TRAV
C - H arbejdsgalop
Imellem H og K laves over-
gang til trav 

12. FRI SKRIDT
X-B-M-C-H-E-K-A Fri skridt 
for løse tøjler. Hesten må frit 
placere hovedet og hals.

8. VOLTE TILBAGE M. ØGNING
(E)-K-A middeltrav nedsidning
Ved D markant øgning mod H

3. VOLTE TILBAGE M. ØGNING
X-G-C-M-B-F-A-D middeltrav 
letridning
Ved D markant øgning mod M
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1. INDRID HILS
Indrid trav letridning. 
Parade ved X. 
Hils på dommer
Frem i trav - letridning

2. 8-TAL LETRIDNING 
Ved X startes 8-tal i nedsidning. 

3. 8-TAL NEDSIDNING
Ved X startes 8-tal i nedsidning. 
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OVERGANG GALOP
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18. TILBAGETRÆDNING 6 
SKRIDT
Fra løs og afslappet parade 
trædes nu 6 skridt tilbage. 
Lige og ‘taktfast’.

19. FRA PARADE TIL TRAV
(E) - K - A arbejdsgalop
F-B-B rides 1 meter indenfor 
hoveslaget

20. PARADE OG HILS17. PARADE FRA TRAV FOR 
LØSE TØJLER
H-C-M-B Arbejds-Trav 
nedsidning
Ved X Parade for løse tøjler
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14. OVERGANG TIL GALOP FOR LØS TØJLE
Imellem K og H frembringes bedst mulig 
trav med efterfølgende bedst mulig over-
gang til galop.

15 GALOP INDENFOR 
HOVSLAGET
(E) - H - C arbejdsgalop
M-B-F rides 1 meter indenfor 
hoveslaget

16. VOLTE TILBAGE M. ØGNING
A-K-E-H-middeltrav letridning
Ved D markant øgning mod M. 
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13. SMÅ BUER 
- VURDERINGSØVELSE
Fra A-C rides ad midterlinjen 
små bløde buer.



PROGRAM

1. PARADE OG HILSEN
Øvelse: Indridning i trav - letridning, parade ved D hils på dommer 
for løse tøjler.
Rytterens opgave: Der lægges vægt på korrekt sporing i indrid-
ningen og at paraden er lige og balanceret.

2. 8-TAL DIAGONALT PÅ BANEN
Øvelse: Udgangspunkt X, i trav nedsidning rides 8-tal bestående 
af 2 10-12 meter ‘dråbeformede’ volter. 
Rytterens opgave: Lige sporing på buet spor. Oprethold en jævn 
runding der definerer dråbens form. Holde jævnt tempo og ud-
vise respekt for hestens fysiske formåen i opgaven. 
Der ses efter runding, sporing og evne til at selvbalancere på de 
små lige stræk inden der skiftes til den anden volte.

3. 8-TAL DIAGONALT PÅ BANEN
Øvelse: Udgangspunkt X, i trav letridning rides 8-tal bestående af 
2 10-12 meter ‘dråbeformede’ volter. 
Rytterens opgave: Lige sporing på buet spor. Oprethold en jævn 
runding der definerer dråbens form. Holde jævnt tempo og ud-
vise respekt for hestens fysiske formåen i opgaven. 
Der ses efter runding, sporing og evne til at selvbalancere på de 
små lige stræk inden der skiftes til den anden volte.

4. TRAV MED ØGNING
X-G-C-M-B-F-A-D, arbejdstrav nedsidning 
Øvelse: D-M, Markant øgning af traven 
Rytterens opgave: Øgningen foregår således, at hestens grund-
form ikke kompromitteres. Dvs at hesten skal være selvbærende i 
øgningen. Øgningen er en øvelse i at bede om længere skridt og 
øget svævemoment i traven.

5. OVERGANG TIL GALOP FOR LØS TØJLE
MCH, arbejdstrav nedsidning 
Øvelse: Imellem H & K, Frembring den bedste mulighed for over-
gang til galop
Rytterens opgave: Overgangen ønskes let og glidende med 
demonstration af, at hesten er i stand til at løfte sig ind i galoppen 
for løs tøjle. Det er vigtigt, at rytteren er i stand til at hjælpe hesten 
på vej, ved at give hesten de bedste muligheder for at få et godt 
anspring til galop. Der ses efter, om rytteren er i stand til, både at 
tilvejebringe et godt moment, men også vælge det rigtige mo-
ment til anspringet. 

6. GALOP OG SELVSTYRING
Øvelse: KA, rides på hovslaget, følgende, rides 1 meter indenfor 
hovslaget F-B-M
Rytterens opgave: Der ses i særdeleshed efter hestens evne til at 
bibeholde ligeudretningen, uden barrieren som støtte, men også 
på hvordan hesten blancerer i hjørnerne samt hestens form.

7. OVERGANG TIL TRAV
MCH, arbejdsgalop
Øvelse: Imellem H & K, Frembring den bedste overgang til trav
Rytterens opgave: Overgangen ønskes let og glidende med 
demonstration af, at hesten er i stand til blødt at sænke tempoet 
og lave en glidende muskel-løftet overgang til trav. 
Der ses efter, om rytteren er i stand til, både at tilvejebringe et 
godt moment, men også vælge det rigtige moment til overgang 
til traven. 

8. TRAV MED ØGNING
(E) K-A, arbejdstrav nedsidning 
Øvelse: D-H, Markant øgning af traven 
Rytterens opgave: Øgningen foregår således, at hestens grund-
form ikke kompromitteres. Dvs at hesten skal være selvbærende i 
øgningen. Øgningen er en øvelse i at bede om længere skridt og 
øget svævemoment i traven.

9. GALOP - MARKERINGSØVELSE
Mellem H-C-M-B Overgang til arbejdsgalop og arbejdsgalop 
Øvelse: A, startes 20-meter volte.
Rytterens opgave: Første taktslag markeres med Venstre hånd. 6 
sammenhængende markeringer.

10. 8 OVERGANGE
Øvelse: På strækket A-K-E-X, overgang til trav og derefter skridt
Rytterens opgave: Overgangene så blødt som muligt men uden 
at gå på kompromis med øvelsen, hestens form og sporing. Over-
gangene skal være glidende og med aktivt løft.

11. 8-TAL MED OVERGANGE
Øvelse: Fra X, skridt 1/4 omgang venstre om – derefter overgang 
til trav – trav 1/4 omgang – derefter overgang til skridt – skridt 1/4 
omgang til X.
Ved X skiftes der til højre volte, og øvelsen gentages
Rytterens opgave: Overgangene ønskes så præcise som muligt 
men uden at gå på kompromis med øvelsen, hestens form, spor-
ing og runding. Overgange op og ned skal være glidende og 
med aktivt løft.

12. FRI SKRIDT
Øvelse: X-B-M-C-H-E-K-A, fri skridt for løse tøjler
Rytterens opgave: Her ønskes fri bevægelse og taktfasthed samt 
markant øget skridtlængde. Det vægtes højt, at hesten er selvsty-
rende og i god harmoni og balance.

13. SMÅ BLØDE BUER LANGS MIDTERLINJEN
Øvelse: A - C, vend ad midterlinien og lav små bløde buer langs 
med denne.
Rytterens opgave: Der ses i særdeleshed efter runding, balance 
og ensartethed i buerne til hhv højre og venstre. 
Det vægtes højt, at det tydeligt ses at hesten strækker udvend-
inge side frem til hånden, og opnår runding af indvendige side 
via udvendigt stræk.

14. OVERGANG TIL GALOP FOR LØS TØJLE
M-B-F-A-K, arbejdstrav nedsidning 
Øvelse: Imellem K & H, Frembring den bedste mulighed for over-
gang til galop
Rytterens opgave: SE OPGAVE 5

15. GALOP OG SELVSTYRING
Øvelse: (E)-H-C, rides på hovslaget, følgende, rides 1 meter in-
denfor hovslaget: M-B-F 
Rytterens opgave: SE OPGAVE 6

16. OVERGANG TIL TRAV
AK, arbejdsgalop
Øvelse: Imellem K & H, Frembring den bedste overgang til trav
Rytterens opgave: SE OPGAVE 7

17. PARADE FRA TRAV – I PARADEN SLIP TØJLER
H-C-M-B-X, trav nedsidning
Øvelse: ved X parares. I paraden hænger tøjlerne løst.
Rytterens opgave: At få paraden lige og balanceret direkte fra 
trav. At have hesten stabil og i god vægtfordeling, samt at hesten 
bliver stående uden korrektioner, for løse tøjler.

18. TILBAGETRÆDNING 6 SKRIDT
Øvelse: fra X, tilbagetrædning 6 skridt.
Rytterens opgave: Der vægtes, at tilbagetrædningen er harmo-
nisk og i god balance, at den er lige og jævn og med korrekt 
form på hesten. 

19. DIREKTE I TRAV
Øvelse: fra tilbagetrædning ved X, direkte i trav.
X-E-K-A arbejdstrav nedsidning
Rytterens opgave: Der vægtes harmoni og muskelstyrke. At hes-
ten er i stand til at løfte sig ind i traven fra foregående øvelse. Der 
ses på præcision og overskud, samt ligeudretning i overgangen.

20. PARADE OG HILSEN
A-D-X arbejdstrav nedsidning
Øvelse: Imellem X og G: parade og hilsen.
Rytterens opgave: Her vægtes ligeudretning, sporing og over-
skud.
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