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BESKRIVELSE 
HVF-SPRING er en anderledes springklasse, hvor det er evnen til at 
kontrollere og samarbejde på banen der tæller. I konkurrencen 
blandes dressur/lydighedsøvelser med spring og sjove opgaver, 
for at demonstrere god kommunikation, samarbejde og horse-
manship.

I naturen springer hesten oftest kun hvis dens flugtinstinkt er ak-
tiveret, ellers går den udenom. Derfor kræver det god, solid og 
rolig træning, at træne en springhest til at springe en hel bane i 
en flydende rytme og afspændt tilstand, hvor den hele tiden er 
mentalt tilstede og lytter til,- og samarbejder med rytteren.

Der gives karakter for stil og horsemanship for øvelserne, efterføl-
gende trækkes point fra for eventuelle nedrivninger eller refu-
sering og klassens vinder er den ekvipage, der har den højeste 
samlede score.
  

MÅLSÆTNING FOR KLASSERNE
At udvikle samarbejdet og signalforståelse imellem hest og rytter, 
i et miljø, hvor tempoet er højere og udfordringerne kræver men-
talt og fysisk overskud. 
Målet er, at få ekvipagerne ti at kunne udføre opgaverne i kon-
trolleret og højt tempo, men stadig have overskud til at løse de 
indlagte kontrol-opgaver i ro og i balance.
Udfordringen i programmerne ligger i det konstante skift imellem 
tempo og ro.  

BANEN
Programmerne kan rides på græsmark eller på ridebane. I 
niveau-beskrivelsen kan du læse om minimumskravet for de 
enkelte niveauer.

TILGÆNGELIGE NIVEAUER
HVF Spring BØRN 1
HVF Spring BØRN 2
HVF Spring JUNIOR 1
HVF Spring JUNIOR 2
HVF Spring INTRO
HVF Spring LET
HVF Spring MIDDEL
HVF Spring ØVET
HVF Spring EKSPERT
HVF Spring MAEISTRO
NB: BØRN+JUNIOR+INTRO+LET kan springes fra jorden. Det er op til 
arrangøren, om denne mulighed er tilgængelig.

BEDØMMELSE
Hver gennemført øvelse giver point. Der ud over gives der point 
fra 1-10 som stilkarakter 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 kan der stadig gives stilkarakter, men karak-
teren for gennemført øvelse bliver ‘0’.
Derudover gives der generel karakter for balance, stil og kontrol. 

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
HVF Spring må som udgangspunkt anvendes af alle både klubber 
og private stalde. Dog kræves det at der benyttes en uddan-
net dommer for at sikre en ens bedømmelse og udvikling af 
ekvipagerne. 
Kontaktoplysninger på uddannede dommere samt betingelser 
kan findes på www.hestevelfaerd.dk/staevne



OM DETTE NIVEAU: 
HVF SPRING MIDDEL er for dig der er klar til at der bliver stillet krav 
til samarbejdet. Du springer jævnligt og nyder god kontrol og 
forståelse imellem dig og hesten.
Der springes max 60 cm og i banen indgår både spring, kontrol/
dressur og andre øvelser, der stiller krav til at ekvipagen har en fin 
kommunikation.
I programmet indgår trav og galop som primære gangarter, og 
der stilles krav om at lande i rigtig galop efter et spring.

På dette intro-niveau ses der, i det samlede indtryk, specielt efter:

1. Teknik: 
At der er fin styr på galoppen og at hesten kan lande i rigtig 
galop
 
2. Blødhed: 
At ekvipagen har ro og overskud til at lytte til bløde signaler

3. Præcision: 
At opgaverne løses præcist og med overskud

BANESTØRRELSE
HVF Spring - Middel kan gennemføres på en græsmark eller en 
almindelig bane. Banestørrelsen er min 20x40

DET FORVENTES DER AF EKVIPAGER 
PÅ DETTE NIVEAU
• At hesten er styrbar for små signaler i alle gangarter
• At hesten er tryg ved materiale på banen
• At hesten er tryg ved spring
• At rytteren er i stand til, og kender sin hest godt nok til at 

denne ikke presses unødigt
• Der arbejdes hen imod at ekvipagen er i stand til at bevare 

ro og mentalt overskud på et højere niveau
• Øget fokus på galop-teknik
• Øget fokus på balance
• At ekvipagen navigerer sikkert igennem evt stressede situ-

ationer.

TEKNIKKER
Trav må foregå i letridning eller nedsidning, det accepteres at 
rytteren står i aflastningssæde i overgange samt hvis det ellers 
skønnes nødvendigt.  

OM HVF SPRING - MIDDEL
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Skridt
Overgang til/fra trav

Trav Letridning
Galop

Springhøjde: max 60 cm.

HVF SPRING MIDDEL – OPGAVEOVERSIGT
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SPRING DRESSUR GAMES N’ POLES
Blød start på første spring Trav til Parade 3-4 travbomme

Lodret 50% Parade til trav Flyt kop på pæl - trav

Oxer Volte tilbage i trav Flyt flaske med pind (1 forsøg)

Planke Trav-øgning Flyt flag i mellemstørrelse + spring

Bølge Flyt forpart eller bagpart 1/4 omgang Avis til postkasse + spring

Dobbelt kombi max 7 meter Nedsidning trav Ringridning trav

Lille vandgrav Firkantet volte i trav om 4 kegler. (drej - lige 
- drej - lige)

Fra jorden ‘gå på line’

Fyld under spring Tøjleøvelse skridt hvor tøjlen forlænges og 
samles op igen

Polo

Paradeøvelse over bom Sækkeløb

Trav-øgning Kosteskaft i spand - styr hesten på volte 
uden at slippe skaftet, og uden skaftet 
kommer ud af spanden.

Parade over bom-øvelse

ØVELSER DER KAN INDGÅ I DENNE KLASSE


