
KLASSER PÅ BJERKEMÓT 2019 

TØLT KLASSER 

Det vises det samme i finaler som i uttagninger i både T3 og T7. 

T3 (Senior og Ungrytter) 

Ekvipasjene rir i grupper på 5 og 5, til sammen 6 strekker på speakers kommando (tre ganger frem og 

tilbake). Det skal vises: 

- 2 strekker sakte tempo tølt  

- 2 strekker tølt med økning av tempo (det vil være merket på banen hvor man skal øke og hvor man 

skal ta ned) 

- 2 strekker hurtigtempo tølt. 

T7 (Ungdom og Barn) 

Ekvipasjene rir i grupper på 5 og 5, til sammen 4 strekker på speakers kommando (2 ganger frem og 

tilbake). Det skal vises: 

- 2 strekker sakte tempo tølt. 

- 2 strekker fritt valgt tempo tølt. 

GÆDINGAKLASSER Ytterligere informasjon om Gædingakeppni finnes på FEIF sine sider 

https://www.feif.org/Breeding/G%C3%A6%C3%B0ingakeppni.aspx 

A-FLOKK 

Ekvipasjene rir én og én, egenvalgt program. Det vises til sammen 6 strekker (3 ganger frem og 

tilbake). Det skal vises følgende gangarter: 

- Fritt valgt tempo tølt 

- Trav 

- Skritt 

- Galopp med økning 

- Pass 

- Et strekke er til å vise en valgfri gangart om igjen.  

I FINALEN vises det tølt, trav og pass, to strekker av hver. Finalen ris på speakers kommando.  

B-FLOKK OG UNGRYTTERFLOKK 

Ekvipasjene rir én og én, egenvalgt program. Det vises til sammen 6 strekker (3 ganger frem og 

tilbake). Det skal vises følgende gangarter: 

- Sakte tølt 

- Trav 

- Skritt 

- Galopp med økning 

- Hurtigtempo tølt 

- Et strekke er til å vise en valgfri gangart om igjen. 



I FINALENE vises det sakte tølt, trav og hurtigtølt, to strekker av hver. Finalene ris på speakers 

kommando. 

FELLES FOR A-, B- og UNGRYTTERFLOKK: 

Ekvipasjene får i tillegg karakterer for form under rytter og vilje. Det er ikke lov å ri med pisk! 

I A-flokk teller tølt og passkarakterene dobbelt, samt at vilje og form under rytter teller dobbelt i 

både A- og B-flokk.  

C-FLOKK 

Ekvipasjene rir én og én, valgfri rekkefølge, 4 strekker (2 ganger frem og tilbake). 

Det skal vises: 

- Tølt og/eller trav (vises begge, vil den beste av de to telle) 

- Skritt 

- Galopp med økning 

- Et strekke til å vise en valgfri gangart på nytt.  

Vilje og form under rytter bedømmes. 

FINALE ris på speakers kommando. Det skal vises tølt og/eller trav vises to strekker, der beste 

gangart teller. Galopp med økning, to forsøk én og én.   

UNGDOMSFLOKK 

Ekvipasjene rir én og én, valgfri rekkefølge, 6 strekker (3 ganger frem og tilbake). 

Det skal vises: 

- Sakte tølt 

- Trav 

- Skritt 

- Galopp med økning 

- Valgfri hurtiggangart; tølt eller trav 

- Et strekke til å vise en valgfri gangart på nytt. 

FINALE ris på speakers kommando. Det skal vises sakte tølt, trav og valgfri hurtiggangart; tølt eller 

trav.  

BARNEFLOKK 

Ekvipasjene rir én og én, valgfri rekkefølge, 4 strekker (2 ganger frem og tilbake). 

Det skal vises: 

- Tølt og/eller trav (vises begge, vil den beste av de to telle) 

- Skritt 

- Galopp med økning 

- Et strekke til å vise en valgfri gangart på nytt.  

FINALE ris på speakers kommando. Det skal vises tølt og/eller trav vises to strekker, der beste 

gangart teller. Galopp med økning, to forsøk én og én.   

FELLES FOR BARNE- og UNGDOMSFLOKK: 

Rytterne får karakter for sits og innvirkning. Det ER lov å ri med pisk.  



GALOPPLØP 

To og to rir mot hverandre av gangen. To forsøk, stillestående start. Tidene fra første forsøk avgjør 

hvem som rir sammen i forsøk nr 2. 

 


