
Dansk Tinker Forenings Rideprøve 
Øvelser efter DRF LC1 – Bane B 

 
 

 
Formål: At gøre urutinerede ryttere eller heste fortrolige med dressurens mest grundlæggende principper. 
Krav: Hesten/ponyen skal være lydig, afslappet og tillidsfuld og have givet korrekt efter på biddet, og den skal 
arbejde i en utvungen holdning med næseryggen lidt foran det lodrette plan. Hesten/ponyen skal gå energiskt 
fremad i god balance med rentaktede og naturlige gangarter, og den skal være i stand til at gå korrekt på de svagt 
bøjede spor som LC niveauet forlanger. Der skal lægges mere vægt på gangarternes korrekthed og hestens 
eftergivenhed og lydighed, end på øvelsernes præcision. Rytteren skal have så meget kontrol over sig selv, at 
han/hun er i stand til at kontrollere og indvirke korrekt på hesten/ponyen. 
 

Karakter gruppe Øvelser Max. Point 

1. A Indgang 

10 X (ca. ved) Opsadling og opsidning - 

  Der må rides en omgang inden start 

X  Parade - hilsen - arbejdstrav 
10 

C højre volte 

2. (C)M Arbejdstrav 

10 M-X-K Arbejdstrav - letridning 

KA Arbejdstrav 

3. A Volte - 20m i diameter 
10 

    

4. ca. ved A Arbejdsgalop til venstre 
10 

    

5. A Volte - 20m i diameter 
10 

    

6. mellem   

10 

A & F Arbejdstrav 

(F)BM(C) Arbejdstrav - letridning 

mellem   

M&C Middelskridt 

7. C Volte, 20m i diameter 

10 

  I første 1/4 af volten gives 

  tøjlerne gradvis efter, 

  så der rides for længere tøjler. 

  I sidste 1/4 af volten, tages 

  tøjlerne gradvist igen 

    

8. mellem   

10 
C & H Arbejdstrav 

H-X-F Arbejdstrav - letridning 

FA Arbejdstrav 

9. A Volte - 20m i diameter 
10 

    

10. ca. ved A Arbejdsgalop til højre 
10 

    
 



 

 

 

 

11. A Volte - 20m i diameter 
10 

    

12. ca. ved A Arbejdstrav 
10 

(A)C Slangegang - 2 buer 

13. CHEK Arbejdstrav 
10 

(A) Vend ad midterlinjen 

14. mellem   

10 D & X Middelskridt for gradvist  

  Længere tøjler 

15. X Parade - hilsen  
10 

    

16. X Afsidning og afsadling 
10 

    

 

       Koeff. 
Max 
Point 

1. 

Gangarter Rentaktet, frigjorte og regelmæssige 
2 

20             

2. 

Spændstighed Energi og smidighed ( = rygsving, afskub, 
2 

20     bæring og rummelighed) 

3. 

Eftergivenhed Accept af biddet, lethed på tøjlen, utvungen 
2 

20 og holdning holdning, samt hovedets korrekt placering 

4. 

Lydighed Opmærksom, tillid og harmoni,  
1 

10   samt lethed ved øvelsens udførelse 

5. 

Rytteren Opstilling og indvirkning - hjælpernes 
3 

30   finhed og effektivitet 

 

 

 

 

Fradrag: 
 

For fejlridning eller undladelse af en øvelse: 
 

1.gang – 2 point 
 

2.gang – 4 point 
 

3.gang – diskvalifikation 
 

 
 

Højeste karaktersum: 250                                          Minimum karaktersum for at bestå: 125 = 50% 
 

60% = 150 
 

50% = 125 
 

 
 

Programmet må læses op under ridningen. Korrektioner er tilladt. 
 


