
Gangartstest 
 

Overordnet formål : Det overordnede formål er at øge interessen for avl og 
kåring af heste ved at lave en test for rideheste, hvor avleren/ejeren selv har 
mulighed for at vise sin hest og derigennem få afprøvet hesten potentiale 
også som eventuel kåringshest. 
 
Ved at lave en ”test” som er overskuelig for de fleste ryttere/avlere gives der 
flere mulighed for at få vurderet gangarterne og potentialet i deres heste.  
 
Forudsætninger: Prøven forudsætter en ensartet bedømmelse under 
standardiserede forhold, så resultatet kan blive så ensartet og objektivt som 
muligt. ( Standardiserede forhold beskrives: helst 20X60m ridehus, men 
20X40m ridehus kan også bruges, hele ridehuset bruges, opvarmning 
udenfor, eventuelt 2 ekvipager på banen ad gangen, rider på dommernes 
kommando i maks. 12min etc.etc)  
 
Der anvendes dommere, der er godkendt af Dansk Islandshesteforening, 
samt en rytter med erfaring fra tilridning og træning af ungheste samt vist 
heste til konkurrence/kåring. Dommergruppen består således af tre dommere, 
altså 2 avlsdommere og en rytter. 
 
Deltagere: primært 5- og 6 års heste, men der er åbent for alle rideheste 
hopper og vallakker, som ikke nødvendigvis er på et meget højt 
uddannelseniveau. 
 
Opgave 
1. opgavedel: Hestene rides af egen rytter. Der rides på dommernes 
anvisninger i max. 12 min. Der er 2 ekvipager på banen ad gangen.  
Hestene forventes at være fremadsøgende og under hjælperne, og de kan 
blive bedt om følgende opgaver: 

- Skridt 
- Tölt 
- Trav 
- Galop 
- Trav/tölt på cirkelvolte 

  
2. opgavedel: ”Fremmedryttertest”:Rytteren i dommerkomiteen rider 
hesten i max. 5 min. Her afprøves udelukkende hestens kapacitet og 
ridelighed.  
 



Der skal være et passende tidsrum mellem de to opgavedele. 
 
Bedømmelsekriterier: 
 
1. opgavedel – ”Egen-ryttertesten”  
Der gives bedømmelsen : under middel, middel, over middel og 
væsentligt over middel for følgende opgaver: 
 
A. Skridt    
B. Trav 
C. Tölt 
D. Galop 
E. Kapacitet 
F. Vilje/sind 
 
Desuden vil der blive givet en kommentar for : 
G. Anlæg for pas 
 

 
Kapacitet defineret som: hestens talent og potentiale som gangartshest hvis 
den får optimale betingelser/forhold. 
 
 
2. opgavedel – ”Fremmedryttertest”  
Under fremmedryttertesten bedømmer rytteren hestens kapacitet og 
samarbejdsvilje ud fra samme definition som ovenfor. Der gives igen 
bedømmelsen under middel, middel, over middel eller væsentlig over 
middel. 
 
 
I bedømmelsen af de forskellige opgavedele vil der blive lagt vægt på 
følgende forhold: 
 
A: Skridt: ønskes energisk, smidig og jordvindende 
 
B: Trav: ønskes taktfast (travsikkerhed), elastisk og jordvindende. 
 
C: Tölt: ønskes jævn, firtaktet bevægelse, smidighed og rummelighed. 
 
D: Galop: ønskes 3-taktet, fremadgriben og god balance. 
 



E: Kapacitet: ønskes en hest med store bevægelser, god takt og balance, 
smidighed og rummelighed i gangarterne. 
 
F: Vilje/Sind: ønskes en hest som accepterer og svarer på hjælperne uden 
modstand eller utilfredshed og som samtidig udviser god fremdrift, 
opmærksomhed på rytteren og lyst til at efterkomme rytterens ønsker.  
 
 
 
 
 
Udstyr: 
Tilladt: 
8 mm sko på alle 4 ben, max.120 g klokker, pisk max. 120 cm 
Almindeligt 2 eller 3 delt trensebid.  
 
 
Kommentar: 
Et skema svarende til bedømmelsesskemaet fra kåringer udfærdiges og 
gives til ejeren. Her vil der til slut desuden blive givet en kommentar om  
hestens mulighed som kåringsemne. 
 


