
Beskrivelser af klasser til Mini DSU - trænings- og hyggestævne 

Tølt-klasser for juniorer (12-15 år) og ungryttere (16-21 år) 

T10 - tølt med overgange 

Dette er ikke en officiel klasse, men er af klubben Dagfari sammensat med inspiration fra 4.4, hvor 
rytteren bedømmes på sine overgange til og fra tølt. 

Opgavedelene er som følger: 

1. Valgfri tempo tølt 

Herefter tages på speakers kommando ned i skridt og der vendes volte.  

2. Overgang fra skridt til tølt og nedtagning til skridt igen - dette gøres på speakers 
kommando én og én. 

T8 - let tølt 

Let tølt svarer til beskrivelsen af T8 i FIPO reglementet. 

Der rides på begge volter og den valgte volte ved tilmelding er den volte rytteren starter på. 

Der rides på speakers kommando. 

Opgavedelene er som følger: 

1. Valgfrit tempo tølt. 

Herefter tages på speakers kommando ned i skridt, der vendes volte og der rides igen.  

2. Valgfrit tempo tølt. 

T6 - tølt med løs tøjle 

T6 er en officiel klasse og svarer til beskrivelsen i FIPO reglementet. 

Der rides på begge volter og den valgte volte ved tilmelding er den volte rytteren starter på. 

Der rides på speakers kommando. 

Opgavedelene er som følger: 

1. Valgfrit tempo tølt. 

Herefter tages på speakers kommando ned i skridt, der vendes volte og der rides igen.  

2. Langsom til middel tempo tølt og der rides for løse tøjler på langsiderne. Begge tøjler 
holdes i en hånd, og der vises tydeligt at der ikke er kontakt til hestens mund. 

T5 - hurtig tempo tølt på langsiderne 

T5 er en officiel klasse og svarer til beskrivelsen i FIPO reglementet. 

Der rides på begge volter og den valgte volte ved tilmelding er den volte rytteren starter på. 



Der rides på speakers kommando. 

Ogavedelene er som følger: 

1. Valgfrit tempo tølt. 

Herefter tages på speakers kommando ned i skridt, der vendes volte og der rides igen.  

2. Hurtig tølt på langsiderne og langsom tølt på kortsiderne. 

 

4-gangsklasser for juniorer (12-15 år) og ungryttere (16-21 år) 

4.5 - let firgang 

Let firgang svarer til beskrivelsen af 4.5 i FIPO reglementet. 

Den valgte volte ved tilmelding er den volte rytteren starter på. 

Der rides på speakers kommando. 

Opgavedelene er som følger: 

1. Valgfrit tempo tølt 
2. Langsom til middel tempo trav 
3. Middel tempo skridt 
4. Langsom til middel tempo galop 

 

4.4 - firgang med overgange i tølt og galop 

Svarer til beskrivelsen af 4.4 i FIPO reglementet. 

Den valgte volte ved tilmelding er den volte rytteren starter på. 

Der rides på speakers kommando. 

Opgavedelene er som følger: 

1. Valgfrit tempo skridt 
2. Valgfrit tempo tølt 
3. Overgang fra skridt til tølt og nedtagning til skridt igen - dette gøres på speakers 

kommando én og én. 
4. Langsom til middel tempo trav 
5. Middel tempo skridt 
6. Langsom til middel tempo galop. Galopanspring og nedtagning fra galop til skridt rides på 

speakers kommando én og én. 

 

4.3- firgang med hurtig tempo tølt 

Svarer til beskrivelsen af 4.3 i FIPO reglementet. 



Den valgte volte ved tilmelding er den volte rytteren starter på. 

Der rides på speakers kommando. 

Opgavedelene er som følger: 

1. Langsom til middel tempo tølt 
2. Langsom til middel tempo trav 
3. Middel tempo skridt 
4. Langsom til middel tempo galop 
5. Middel til hurtig tempo tølt 

Tre-gang for juniorer (12-15 år) og ungryttere (16-21 år) 

Dette er ikke en officiel klasse.  

Den valgte volte ved tilmelding er den volte rytteren starter på. 

Der rides på speakers kommando. 

Opgavedelene er som følger: 

1. Valgfrit tempo skridt 
2. Valgfrit tempo tølt eller trav 
3. Herefter vises 3. gangart som kan være trav eller galop. Den rytter, som skal ride trav, viser 

først trav, mens den anden står stille på midten. Herefter viser den anden rytter galop, 
mens den første rytter står still på midten. 

 

Børneklasser (t.o.m. 11 år) 

Tølt - let 

Dette er ikke en officiel klasse. Hjælper på banen er tilladt. 

Der rides en og en på banen og indridning er i skridt. Og der rides efter speakers kommando. 

Opgavedelene er som følger: 

1. Valgfrit tempo tølt. 

Nedtagning til skridt og volteskifte 

2. Valgfrit tempo tølt. 

 

Gangartsklasse - let 

Dette er ikke en officiel klasse. I den valgfrie del vælger rytteren helt selv, hvad han/hun vil vise. 
Hjælper på banen er tilladt. 

Der rides en og en på banen og indridning er i skridt. Og der rides efter speakers kommando. 

Opgavedelene er som følger: 



1. Valgfrit tempo skridt. 
2. Valgfrit tempo tølt. 
3. Valgfri opgave - det kan fx være trav, galop, tilbagetrædning, slangegang. 

Tre-gang 

Dette er ikke en officiel klasse. Hjælper på banen er tilladt. 

Der rides en og en på banen og indridning er i skridt. Og der rides efter speakers kommando. 

Rytteren vælger 3 gangarter ud af skridt, tølt, trav eller galop og viser disse. Rækkefølgen af 
gangarterne vælger rytteren selv. 

 

 

 


