
 

FEI DRESSURPROGRAM Junior 2019 
Køres på 80 x 40 m bane (beregnet start tid 9 minutter mellem hver kusk) 

 
 

(4A) 
Junior 
Og svær derbyklasse 

 

Kusk nr.    

  

Navn:    

  Øvelse Bedømmelse af Point Bemærkninger 

1 A 

X 

Indkørsel i arbejdstrav 

Parade, hilsen 

Regelmæssighed og frihed 

Overgang. Står lige, til biddet 

  

2 XCMB Arbejdstrav Bæring og fremadsøgning 

Regelmæssighed 

  

3 BX 

XM 

Halv volte th.  20 m 

Tilbage til hovslaget ved M 

Nøjagtighed i figuren 

Bøjning 

  

4 MCHE Arbejdstrav Bæring og fremadsøgning 

Regelmæssighed 

  

5 EX 

XH 
HCMR 

Halv volte tv. 20 m 

Tilbage til hovslaget ved H 
Arbejdstrav 

Nøjagtighed i figuren 

Bøjning 

  

6 RXV 

VKAD 

Øget trav 

Arbejdstrav 

Overgange, fremadsøgning og 

bæring, regelmæssighed 

  

7 D 

DKD 

Samlet trav 

Volte tv. 20 m 

Overgang, regelmæssighed 

Nøjagtighed i figuren, bæring, 
bøjning og regelmæssighed 

  

8 DFD Volte th. 20 m Nøjagtighed i figuren, bæring, 

bøjning og regelmæssighed 

  

9 DX Skridt Overgang til skridt, afspændt, 
takt og rytme, energi og søge 

frem og ned 

  

10 X Parade. 10 sek. stilstand Overgang til parade. Stilstand, 

står lige på benene, til biddet. 

  

11 X Rykning 3 m Lydighed, kontakt, rykker lige, 

kvalitet af skridt. 

  

12 XGCMR Arbejdstrav Overgang, fremadsøgning og 

bæring, regelmæssighed 

  

13 RBXEV Skridt Overgang til skridt, 

afspændthed, takt og rytme, 
energi, strække sig frem og ned 

  

14 VKAFP Arbejdstrav Overgang til trav, bæring og 

fremadsøgning, 
regelmæssighed 

  

15 PXS Øget trav Overgang, fremadsøgning og 

bæring, regelmæssighed 

  

16 SHC 

CA 
AD 

Arbejdstrav. 

Slangegang 3 buer 
Arbejdstrav 

Overgang til arbejdstrav 

Nøjagtighed i figur, bøjning, 
kontakt 

  

17 DXI Øget trav Overgang, fremadsøgning og 

bæring, regelmæssighed 

  

18 IG 

G 

Arbejdstrav 

Parade, gennem et par skridt 
Hilsen 

Overgang til arbejdstrav 

Til biddet, stilstand 

  

Udkørsel i arbejdstrav 



 
Nr. 

(4A) 
Øvelser Bedømmelse af Point Bemærkninger 

   Overført fra forrige side   

19  Kusk Brug af hjælperne, håndtering af liner og 
pisk, holdning på bukken, nøjagtighed i 
udførelsen af figurer og overgange. 
Karakteren skal afspejle graden af 
nøjagtighed og kvalitet af overgange. 

  

20  Generelt indtryk og 
Præsentation 

Kusk og grooms fremtræden, korrekthed, 
renhed, harmoni i vogn og seletøjets 
sammensætning. Fitness, matching og 
kondition af hest(e), harmonisk 
helhedsbillede af hele ekvipagen. 
Harmoni mellem hest(e) og kusk. 

  

  Max. Points 200 
(Koefficient 0,8) 

Subtotal   

 

 

Alle dommeres point vil blive lagt sammen, ganget med 0,8, divideret med antal dommere og 

herefter trukket fra 160, hvilket giver kuskens strafpoint (med 2 decimaler), hvortil skal lægges de 

strafpoint, som overdommeren har tildelt. 

 
 

Fejl bane, ulydighed og nedstigning af grooms 
(Skal kun udfyldes på overdommerens skema) 

 

1. gang 5 strafpoint 
 

 

2. gang 10 strafpoint 
 

 

3. gang Udelukkelse 
 

 
 

Bemærkninger 
 

 

 

 

 

 

 
Dommers underskrift Bogstav Overdommers underskrift 


