
DHE DRESSUR LET 1 + 2
AF TABITA CRAMERS 2012

BESKRIVELSE 
I DHE dressur klasserne vægtes den positive kommunikation mel-
lem hest og rytter højt, udvisning af Godt Horsemanship, med
fokus på at dressuren skal smidiggøre og styrke hesten.

Ekvipagen belønnes for at hesten bærer sin egen hals, med 
næsen i eller let foran lod og villigt strækker sig frem til tøjlen i alle
rammer og gangarter, og bevæger sig balanceret i øvelserne. 

Lethed for hjælperne – tøjlekontakten, schenklerne og sædet, er i
højsædet uanset klassens niveau.

Der gives samlede karakter ud fra følgende kriterier på en skala 
fra 0 til 10, ud fra klassens niveau og krav:

•	 GANGARTER: Korrekt sporet, afspændt og regelmæssig.
•	 BEVÆGELSE: Energi, smidighed og frihed.
•	 EFTERGIVENHED: Anerkendelse af tøjle kontakt og lethed på 

tøjlen.
•	 HOLDNING: Positiv tøjle kontakt, samt hovedets korrekte 

placering let foran eller i lod.
•	 LYDIGHED: Opmærksomhed, tillid og harmoni, samt lethed 

og blødhed ved øvelsernes udførsel.
•	 NØJAGTIGHED: Øvelsernes præcisions ud fra klassens krav og 

niveau.
•	 RYTTEREN: Opstilling	og	indvirkning	-	hjælpernes	finesse	og	

respons.
•	 MENTALITET: Rytterens mentale balance og nærvær i ridtet.
•	 GODT HORSEMANSHIP: Udvisning af Godt Horsemanship i 

udførsel af programmet.

Der skrives kommentarer for øvelsernes udfoldelse, der gives ikke 
karakterer for selve øvelsernes udførsel.

MÅLSÆTNING FOR KLASSEN
I DHE dressur klasserne er målsætningen at skabe en balance 
mellem konkurrence og den hjemmelige dressurridning.
Konkurrence ridningen med sin præcision og nøjagtighed i 
udførslen af øvelserne, i fremmede omgivelser, og den daglige 
træning

på hjemmebane, hvor forberedelsen hen mod øvelserne er vigti-
gere end præcisionen. Det er på hjemmebanen hest og rytter
sammen udvikler og styrker deres relation og samarbejde, 
gennem dressur træning med fokus på at styrke og smidiggøre 
hesten.

Med dette for øje, vægter DHE dressuren den konstruktive feed-
back for øvelserne højere end pointgivningen, ligesom rytterens
mentalitet og udvisning af Godt Horsemanship i ridtet har af-
gørende betydning, så hestens oplevelse af at være med i en
konkurrence forsøges at gøres så positivt som muligt, med god 
forberedelse hjemmefra, ligesom man heller ikke kan blive diskval-
ificeret,	hvis	man	undlader	en	øvelser,	grundet	hesten	ikke	er	klar	
til det på dagen.

BANEN
DHE dressur let+middel+øvet 1 rides på traditionel 20x40 bane 
med international bogstavmarkering.
DHE dressur øvet 2+ekspert rides på 20x60 med international 
bogstavmærkning.
Der er ikke andre markører på banen.

TILGÆNGELIGE NIVEAUER
DHE dressur ler 1 (2012)
DHE dressur let 2 (2013)
DHE dressur middel 1 (2012)
DHE dressur middel 2 (2013)
DHE dressur øvet 1 (2012)
DHE dressur øvet 2 (2012)
DHE dressur ekspert 1 (2013)
DHE dressur ekspert 2 (2013)

REGLER
Påklædning:
Underdel: Der skal rides i ridebukser, så læg og schenkler er syn-
lige, gerne lyse ridebukser. 
Overdel: Der skal rides i en skjorte, og evt en ”habit” ridejakke.

HVEM MÅ BENYTTE PROGRAMMET
Det står frit for alle at lade sig inspirere af opsætningen og 
tankerne bag DHE dressur klasserne, det vil vi kun være glade for.
Ønsker man at benytte selve DHE dressur klasserne, kan det kun 
ske i samarbejde med Tabita Cramers fra Den Hele Ekvipage, og
ved at benytte en af de tilknyttede dommere på listen herunder.
DHE dressur klasserne er en fast del af DHE træf Jylland og Sjæl-
land, samt DHE Hey Day og Klub Hestevelfærd stævne.
Opdateret liste med godkendte og anbefalede DHE dressur 
dommere/”feedbackere”	forefindes	på	denheleekvipage.dk	og	
hestevelfaerd.dk.
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OM DETTE NIVEAU
I DHE dressur LET rides der i skridt og trav, der indgår 15-20 m. 
volter, skråt igennem, slangegang på 3 buer og ved udridning en
parade for løse tøjler.

Hesten/ponyen skal være lydhør, afslappet og tillidsfuld overfor 
rytterens hjælpere, samt have accepteret en let tøjle kontakt, og
den skal arbejde i en positiv holdning med næseryggen foran det 
lodrette plan, i en lang ramme, hvor hestens nakke er omkring
manke højde. 

Hesten/ponyen skal gå energisk fremad i balance og takte rent i 
gangarterne, og kunne runde sig let i de forskellige
øvelser, det prioriteres højere end øvelsernes nøjagtighed.

I traven må der rides letridning.

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

1. gangarter
Hestens gangarter; er afspændte og regelmæssige.

2. Form
Hestens form, at hesten går i en lang ramme, det vil sige at 
hestens nakken er omkring manke højde, med næsen væsentlig 
foran lod, og en afspændt overlinie.

3. Rytterens mentalitet og nærvær
Rytterens mentalitet; rytterens mentale balance og nærvær i 
ridtet.

4. Godt horsemanship
Godt Horsemanship, udvisning af Godt Horsemanship under 
ridtet.

DET FORVENTES DER AF EKVIPAGER 
PÅ DETTE NIVEAU
•	 Hesten kan rides stabilt i en lang ramme
•	 Afspændt, taktfast og energisk i skridt og trav
•	 Adskillelse af gangarterne ved overgange - jævn skridt, 

direkte til jævn trav
•	 Afspændte overgange (vigtigere end præcision)
•	 Let kontakt til bid/optømning under hele programmet. 

UDSTYR
Det er valgfrit hvilket udstyr man vælger at ride med i klassen (di-
verse hjælpetøjler ikke tilladt), det forventes at rytteren vælger
det udstyr hesten og rytteren er klar til og fungere bedst med.
Dog er det vigtig at der rides med udstyr der kan give efter. Rides 
der med noget rundt om hestens næseryg, skal det minimum
være	så	løst,	at	der	kan	være	to	lodrette	fingre	imellem	
næseryggen og udstyret.

Lideledes har dommeren ret til at standse ekvipagens ridt, hvis det 
vurderes at der rides med udstyr hesten eller rytteren ikke er
klar til.

I DHE dressur LET klassen foreslås, at ekvipager vælger følgende 
udstyr:
•	 Trense med eller uden det øverst næsebånd..
•	 Kapsun, sidepull eller grime.
•	 God	sadel	med	eller	uden	bom,	men	med	styrke	og	aflast-

ning til letridning og/eller let sæde.
•	 Evt. en pisk, som hest og rytter er fortrolig med.

TEKNIKKER
I traven anbefales det at der rides letridning. Der kan ligeledes 
ride i let sæde hvis det vurderes at hesten har brug for det.

Det ses gerne at den direkte tøjle hjælp benyttes, hvis hesten har 
brug for støtte til at balancere sine skuldre, for at kunne spore lige.

UNIKT
I DHE dressur LET klassen, rider der 3 ekvipager ad gangen på 
banen, og de forskellige øvelser vises enten på samme tid eller
efter hinanden. 

Øvelserne bliver råbt op i rækkefølge. Det er med til at give en 
rolig og tryg atmosfære, for de urutinerede heste og ekvipager, at 
man	er	flere	på	banen	adgangen.

Det tilstræbes at alle tre ekvipager rider med samme afstand i 
mellem, og holder en stabilt og fremadgående energisk tempo. 

Er der brug for at justere afstanden til ekvipagen foran en, sørger 
rytterne selv for at justere, ved at lave en ekstra volte mm., dette 
skal dog gøres umiddelbart efter en øvelse er afsluttet, så man er 
klar til næste øvelse når dommeren råber den op.

Rytter 1 leder altid an i de øvelser der rides efter hinanden. Rytter 
1, er den ekvipage der først råbes op ved indridning, i program-
met vil det altid være ekvipage 1,4,7,10 osv.
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20 METER VOLTE OM X

SLANGEGANG 3 BUER

NB: INGEN GANGARTS ANVISNINGER I DETTE PROGRAM
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Versade Skridt
Traversade Skridt

Ranvers Skridt
Versade Trav

Traversade Trav
Ranvers Trav

Skridt
Øgning skridt

Overgang
Trav Letridning

Trav Nedsidning
Parade

Tilbagetrædning
Galop
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ILLUSTRATIONER AF 
ØVELSER DER KAN INDGÅ 

I PROGRAMMET
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Program Let 1:

ØVELSER
Beskrivelse af øvelser der indgår i programmet:

SKRIDT ØVELSER:
1 x skråt igennem, lige udretning i middelskridt (let tempo øgning), i 
en lang ramme for løse tøjler. Efter hinanden

2 x 12 m volter på langsiden i arbejdsskridt. Udføres på venstre og 
højre volte. Samme tid

1x 20 m volte rundt om x, for lange løse tøjler, hesten skal strække 
halsen ekstra frem og let ned. Samme tid

Parade på en lige linie mellem B og E, med front mod dommeren, 
hesten skal stå med løse tøjler, mens der hilses af til dommeren. 
Samme tid

TRAV ØVELSER:
1 x slangegang med 3 buer. Efter hinanden

1x 20 m volte rundt om x, for lange løse tøjler. Samme tid

1 x skråt igennem i middeltrav, lige udretning for løse tøjler, i en lang 
ramme. Udføres på venstre og højre volte. Efter hinanden

RÆKKEFØLGE FOR PROGRAMMET
(øvelserne bliver råbt op en adgangen):
Rytterne skridt er højre rundt ved hovslaget,med en jævn afstand til 
hinanden, indtil den første øvelse opråbe.

Skridt: 12 m volte - samme tid

Skridt: Skråt igennem - efter hinanden

Skridt: 12 m volte - samme tid

Overgang til trav - samme tid

Trav: 20 m volte med x som centrum - samme tid

Trav: Skråt igennem - efter hinanden

Trav: Slangegang 3 buer - efter hinanden

Overgang til skridt – samme tid

Skridt: 20 m volte med x som centrum – samme tid

Skridt: Parade på en lige linie mellem B og E, med front mod dom-
meren, hesten skal stå med løse tøjler, mens der hilses af til
dommeren – samme tid.

Program Let 2:

ØVELSER
Beskrivelse af øvelser der indgår i programmet:

SKRIDT ØVELSER:
1 x skråt igennem, lige udretning i middelskridt (let tempo øgning), i 
en lang ramme for løse tøjler. Efter hinanden

1 x 8 tals øvelser med volter på 12 m i diameter, med volte skift ved 
x, på banens lange side. Efter hinanden, de andre
ekvipager skridter mens den første rytter udfører øvelsen og omv-
endt) 

1x 20 m volte rundt om x, for lange løse tøjler, hesten skal strække 
halsen ekstra frem og let ned. Samme tid

Parade på en lige linje mellem B og E, med front mod dommeren, 
hesten skal stå med løse tøjler, mens der hilses af til dommeren. 
Samme tid

TRAV ØVELSER:
2 x bløde buer på langsiden der går 4 m ind mod midten. Efter 
hinanden

1x 20 m volte rundt om x, for lange løse tøjler. Samme tid

1 x skråt igennem i middeltrav, lige udretning for løse tøjler, i en lang 
ramme. Efter hinanden

RÆKKEFØLGE FOR PROGRAMMET
(øvelserne bliver råbt op en adgangen):
Rytterne skridt er højre rundt ved hovslaget,med en jævn afstand til 
hinanden, indtil den første øvelse opråbe.

Skridt: 8 tals øvelser med volter på 12 m i diameter, med volte skift 
ved x, på banens lange side. Efter hinanden, de andre ekvipager 
skridter mens den første rytter udfører øvelsen og omvendt) 

Skridt: skråt igennem, lige udretning i middelskridt (let tempo øgn-
ing), i en lang ramme for løse tøjler. Efter hinanden

Skridt: 20 m volte rundt om x, for lange løse tøjler, hesten skal 
strække halsen ekstra frem og let ned. Samme tid

Overgang til trav. Samme tid

Trav: blød bue på langsiden der går 4 m ind mod midten. Efter 
hinanden

Trav: 20 m. volte rundt om X. Samme tid

Trav: skråt igennem med let øgning. Efter hinanden

Trav: blød bue på langsiden der går 4 m ind mod midten. Efter 
hinanden

Skridt: Parade på en lige linie mellem B og E, med front mod dom-
meren, hesten skal stå med løse tøjler, mens der hilses af til dom-
meren.


