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Tölt – hægt tölt 

Almennt - Lýsing 
Farið er fram á jafnan fjórtakt án svifs, 1 eða 2 fætur á jörðu á hverjum tíma. 
Tilfinningin á að vera sú að hesturinn geti gengið á 10 metra hring á þessum 
hraða. Í T2 þarf ekki að ríða alveg eins hægt og í T1. Ávallt er tekið tillit til 
reiðmennsku og ábendinga. 

 
Frádráttur 
Draga má 0,5 – 2 af einkunn fyrir: 

 Rangan hraða 

 Ranga gangtegund (t.d. þrístuðning sem er í raun fetgangur) 

 Slæma reiðmennsku (t.d. slæmt jafnvægi, hendur festar á hnakk) 

 Grófar ábendingar (gæti þýtt gult spjald) 

 Hest sem er undir bita. Taka skal tillit til reiðmennsku við frádráttinn. Með þennan 
galla getur hestur ekki fengið hærra en 7.5 

 Hest sem greinilega gengur á fleiri en tveimur sporaslóðum. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn. 

 Hest sem er greinilega sveigður á beinu spori. Taka skal tillit til reiðmennsku við 
frádráttinn. 

 Hest sem er greinilega að skekkja eða halla höfðinu. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn. 

Draga má 0,5 fyrir: 

 Hestur dettur í brokk við að hægja niður á fet 
Draga má 2.0 frá fyrir: 

 Einungis sýnt sem samsvarar einni langhlið. 
 
Ef sýnt er minna en sem svarar einni langhlið, er ekki gefin einkunn fyrir atriðið. 

Hækkun 
Hækka má einkunn um 0,5 fyrir góða reiðmennsku og vel útfærða sýningu. 

 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 
Fullkominn taktur, hraði og útfærsla, ásamt útgeislun og fegurð 

 Hesturinn hefur fulla virkni/burð í afturhluta 

 Framhluti hestsins lyftist upp og bóghreyfingar eru frjálsar 

 Háar, stórstígar framfótahreyfingar 

 Hesturinn ber sig af stolti og höfuðburðurinn er glæsilegur 

 Sýningin er kraftmikil og flæðandi 
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8 og 8.5 
Réttur hraði, taktur og burður/form, útgeislun 

 Vel útfærð og glæsileg sýning, ákveðin framganga, háreistur með góða 
hnakkabeygju 

 Mjög háar, stórstígar framfótahreyfingar, gott flæði, mikil orka, virkni/burður í 
afturhluta, glæsilegur burður/form 

 Háar framfótahreyfingar með löngum skrefum. Hesturinn ber sig af stolti og er 
með glæsilegan höfuðburð. Virkni/burður í afturhluta er í meðallagi 

 

Góð sýning 
7 og 7.5 
Réttur hraði, taktur og burður/form 

 Meðal fótaburður og lengd skrefa, góður burður/form og töltið kraftmikið 
 Mjög háar framfótahreyfingar, löng skref með minniháttar göllum í burði/formi 

 Verulega háar framfótahreyfingar, löng skref með fáum greinilegum göllum 
(burður/form og/eða hreyfingar) 

 Mjög góður burður/form, hreyfingar og lengd skrefa, en spennu gætir í baki 

 Mjög góður burður/form og hreyfingar, en hesturinn er örlítið stuttstígur að aftan 
 

Meðal sýning 
6 og 6.5 

 Taktur í lagi, meðal fótaburður og lengd skrefa, ásættanlegur burður/form 

 Taktur í lagi, tæplega meðal hreyfingar og lengd skrefa, mikill kraftur, mjög góður 
burður/form 

 Góðar hreyfingar með minni háttar göllum í burði/formi 

 Mjög hár fótaburður og löng skref en greinilegir gallar af og til (taktur og/eða 
burður/form) 

 Hreinn taktur, góður fótaburður og löng skref en stífur í baki 

 Hár fótaburður og löng skref að framan en er greinilega of stuttstígur að aftan 
 

5 og 5.5 
 Nokkuð jafn taktur, án stöðugra galla 

 Engir stöðugir meiriháttar gallar í burði/formi 

 Hreinn taktur, fótaburður og skreflengd eru í tæpu meðallagi, reiðmennska 
viðunandi 

 Góðar hreyfingar en greinilegir gallar í takti, burði/formi og hraða 

 Að mestu hreinn taktur, hár fótaburður með löngum skrefum en spennt eða lítur út 
fyrir að vera skeiðborið 

 Lítillega klárengt en með mjög góðum fótaburði 
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Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Ítrekaðir minniháttar gallar eða greinilegir taktgallar (skeiðbundinn, klárgengur eða 
upp á fótinn) en heildarsvipur nokkuð góður  

 Hreinn taktur, meðal fótaburður og lengd skrefa en slæmur heildarsvipur 

 Hreinn taktur, mjög lágar eða stuttar hreyfingar, engir gallar í burði/formi 

 Af og til stórir gallar (í takti, burði/formi, hraða) ásamt meðalfótaburði og 
skreflengd 

 

Gölluð sýning 
1 til 3.5 
 Sífelldir slæmir taktgallar svo sem klárgengur taktur, upp á fótinn, ójafn taktur eða 

skeiðbundinn 

 Fer of hratt (meðalhraði) 

 Jafn taktur en margir slæmir gallar (t.d. ganandi eða tekur gróflega á móti beisli) 

 Vantar mikið upp á samspil knapa og hests 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 

 Verulega undir bita 
 

0 
Atriði ekki framkvæmt 

 Ekkert tölt 
 Yfirferðartölt
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Tölt - hraðabreytingar 

Almennt - Lýsing 
Á skammhliðum og í beygjum skal sýna hægt tölt; á langhliðum skal sýna meiri 
hraða með greinilega lengdu skrefi. Hraðabreytingarnar skulu taka sem 
minnst svæði á vellinum og vera vel útfærðar og átakalausar. Á langhliðum má 
hesturinn teygja á sér eftir því sem hraðinn eykst. 
Ávallt er tekið tillit til reiðmennsku og ábendinga. 
Farið er fram á jafnan fjórtakt án svifs, 1 eða 2 fætur á jörðinni samtímis á 
hverjum tíma. 
 

Frádráttur 
Draga má 0,5-2,0 frá fyrir: 

 Hraðabreytingar framkvæmdar of snemma eða of seint 

 Hæga töltið er of hratt 

 Slæma reiðmennsku (t.d. slæmt jafnvægi, hendur festar á hnakk) 

 Grófar ábendingar (gæti þýtt gult spjald) 

 Hest sem er undir bita. Taka skal tillit til reiðmennsku við frádráttinn. Með þennan 
galla getur hestur ekki fengið hærra en 7.5 

 Hest sem greinilega gengur á fleiri en tveimur sporaslóðum. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

 Hest sem er greinilega sveigður á beinu spori. Taka skal tillit til reiðmennsku við 
frádráttinn 

 Hest sem er greinilega að skekkja eða halla höfðinu. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

Draga má 2.0 frá fyrir: 

 Einungis sýnt sem samsvarar einni langhlið 
Ef sýnt er minna en sem svarar einni langhlið, er ekki gefin einkunn fyrir atriðið. 

 
Hækkun 
Hækka má einkunn um 0,5 fyrir góða reiðmennsku og vel útfærða sýningu. 

 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 
Fullkominn taktur, hraði og útfærsla, ásamt útgeislun og fegurð. 

 Hægt tölt – hár fótaburður með löngum skrefum, mjúk, flæðandi og krafmikil 
sýning  

 Greitt tölt – mikill hraði og hestur eykur skreflengd greinilega, án þess að tapa 
heildarsvip á langhliðum 

 Hraðabreytingarnar eru átakalausar, framkvæmdar af mýkt og eru snarpar 
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8 og 8.5 
Réttur hraði, taktur og burður/form 

 Hraðabreytingar nánast gallalausar; mjög gott hægt tölt á skammhliðum og 
frábær hraðaaukning á langhliðum; hestur viðheldur burði/formi 

 Frábærar hraðabreytingar með háum fótaburði og góðri skreflengd, en getur 
vantað upp á flæði í einstaka niðurhægingu eða hraðaaukningu  

 
Góð sýning 
7 og 7.5 
Hreinn taktur 

 Góður greinarmunur gerður á hraða, frá hægu upp í a.m.k. milliferð. Meðal 
fótaburður og skreflengd; vel útfærð sýning  

 Mjög góður greinarmunur gerður á hraða, meðal fótaburður og skreflengd; skýrar 
hraðabreytingar 

 Mjög góður greinarmunur gerður á hraða, góður fótaburður og skreflengd, 
smávægilegir gallar í hraðabreytingum (t.d. fellur á framhluta í niðurhægingum) 

 
Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Viðunandi taktur, greinilegur hraðamunur (frá hægu upp í a.m.k. milliferð), meðal 
fótaburður og skreflengd, greinilegar hraðabreytingar  

 Góður taktur, mjög góðar hraðabreytingar en skrefstutt eða fótaburður lágur 

 Viðunandi taktur, greinilegur hraðamunur, góður fótaburður og skreflengd en 
einstaka gallar í niðurhægingu eða upphröðun 

 Einhverjir gallar í takti og burði/formi í hraðabreytingum (t.d. fellur á framhluta), en 
mjög góðar hraðabreytingar, með góðum fótaburði og skreflengd 

 

5 og 5.5 
 Litlir eða stakir taktgallar, hraðamunur vel sjáanlegur, meðal fótaburður og 

skreflengd.  

 Viðunandi taktur, hraðamunur vel sjáanlegur, en töltið stuttstígt og/eða fótaburður 
lágur 

 Viðunandi taktur, hraðamunur vel sjáanlegur, gallar í hraðabreytingum, meðal 
fótaburður og skreflengd 

 Góður taktur og hraðamunur í meðallagi. Vel riðið 

 Greinilegir gallar á takti og eða burði/formi í hraðabreytingum; góður hraðamunur, 
fótaburður og skreflengd 

 Viðunandi taktur og hraðabreytingar; en hæga töltið eilítið of hratt 
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Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Ítrekaðir lítilsháttar taktgallar eða tíðir og alvarlegri taktgallar 

 Taktur yfirleitt í lagi en lítil skil gerð á hraða í upphröðun og niðurhægingu 

 Taktur yfirleitt í lagi; meðal hraðabreytingar; áberandi taktgallar og/eða gallar í 
burði/formi í hraðabreytingum 

 Taktur yfirleitt í lagi; hæga töltið greinilega of hratt á skammhliðum 

 
Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Sífelldir taktgallar, töltið stöðugt skeiðborið eða klárgengt, upp á fót eða mjög 
ójafnt. 

 Varla greinanlegur hraðamunur 

 Meiriháttar gallar í hraðabreytingum s.s. stökk, brokk, skeið eða víxl 

 Hraðabreytingar og taktur í lagi en áberandi gallar í burði/formi og vantar mikið 
upp á samspil knapa og hests. 

 Verulega undir bita 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 

 
0 
Æfing ekki framkvæmd 

 Ekkert tölt
 Engar hraðabreytingar
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Tölt – Greitt tölt 

Almennt - Lýsing 
Greitt tölt eða yfirferð er riðin á miklum hraða. Hesturinn skal taka stór skref og 
heildarmyndin skal vera falleg. Einnig skal tekið tillit til reiðmennsku og ábendinga. 

 
Frádráttur 
Draga má 0,5-2,0 frá fyrir 

 Greitt tölt einungis sýnt sem svarar einni langhlið 

 Slæm reiðmennska (t.d. slæmt jafnvægi, hendur festar á hnakk) 

 Grófar ábendingar (gæti þýtt gult spjald) 

 Hest sem er undir bita. Taka skal tillit til reiðmennsku við frádráttinn. Með þennan 
galla getur hestur ekki fengið hærra en 7.5 

 Hest sem greinilega gengur á fleiri en tveimur sporaslóðum. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

 Hest sem er greinilega sveigður á beinu spori. Taka skal tillit til reiðmennsku við 
frádráttinn 

 Hest sem er greinilega að skekkja eða halla höfðinu. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

Draga má 0.5 frá fyrir: 

 Gangskipting ekki framkvæmd á miðri skammhlið 
Draga má 2.0 frá fyrir: 

 Einungis sýnt sem samsvarar einni langhlið 
Ef minna en sem svarar einni langhlið er sýnt, er ekki gefin einkunn fyrir atriðið. 

 
Hækkun 
Hækka má einkunn um 0,5 fyrir jafna og góða ferð, sem og fyrir góða 
reiðmennsku og vel útfærða sýningu. 

 
 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 
Taktur algerlega gallalaus. 

 Mjög mikill hraði, algerlega öruggt og jafnt; skreflangt, fótaburður hár; lipur, 
flæðandi og kraftmikil sýning án áreynslu 
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8 og 8.5 
Réttur taktur. 

 Mjög hratt og öruggt, með góðum en ekki frábærum fótaburði og skreflengd; 
meðal burður/form, góð reiðmennska 

 Góður hraði, hár fótaburður með löngum skrefum, góður burður/form, lipur og vel 
útfærð sýning, góð reiðmennska  

 Góður hraði, glæsilegar háar framfótahreyfingar og góð skreflengd. Tilkomumikið 
en ekki alltaf alveg jafnt 

 
Góð sýning 
7 og 7.5 

 Hreinn taktur, góður hraði, meðal fótaburður og skreflengd, fínn burður/form. Góð 
reiðmennska 

 Góð yfirferð með löngum skrefum, en einstaka galli í takti og burði/formi 

 Hreinn taktur, nægur hraði með góðum, háum fótaburði og góðri skreflengd, fínn 
burður/form 

 

Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Hreinn taktur, ásættanlegur hraði, meðal fótaburður og skreflengd, fínn 
burður/form 

 Einstaka gallar í takti og burði/formi, góður hraði, hár fótaburður og góð 
skreflengd 

 Hreinn taktur, mjög hratt og öruggt en ekki miklar hreyfingar. 

 Hreinn taktur, rétt ásættanlegur hraði, hár fótaburður og góð skreflengd 
 Mjög mikill hraði, meðal eða góður fótaburður og skreflengd en einstaka 

greinilegur galli 
 

5 og 5.5 
 Almennt hreinn taktur, að minnsta kosti milliferð, meðal hreyfingar og skreflengd, 

ásættanlegur burður/form 

 Einstaka gallar í takti (örlítið bundinn, klárgengur eða upp á fótinn), hár fótaburður 
og góð skreflengd en nær rétt rúmri milliferð 

 Hreinn taktur, góður hraði, en hreyfingar ekki miklar og stuttstígt 

 Hreinn taktur, nær rétt rúmri milliferð, hár fótaburður og góð skreflengd en 
minniháttar gallar í burði/formi 

 Einstaka gallar í takti og burði/formi, góður hraði, fótaburður og skreflengd 
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Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Ítrekaðir eða tíðir taktgallar á ásættanlegum hraða 

 Hreinn taktur en tæplega meðalhraði 

 Taktur meira eða minna í lagi, hraði ásættanlegur en ljótur burður/form 

 Hraði rétt ásættanlegur, lágur fótaburður og stuttstígt 

 Hraði rétt ásættanlegur, stífni/spenna 

 Hraði rétt ásættanlegur, fótaburður góður en margir gallar (í takti eða burði/formi) 

 
Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Sífelldir meiriháttar taktgallar (s.s. klárgengur, bundinn, upp á fótinn) 

 Hreinn taktur en of hægt 

 Meira og minna hreinn taktur, hraði ásættanlegur en mjög slæmur burður/form 

 Hraði nægilegur en margir taktgallar 

 Verulega undir bita 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 

 
0 
Æfing ekki framkvæmd. 

 Ekkert tölt 

 Hægt tölt 
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Tölt – hægt til milliferð eða frjáls hraði 
Þessa lýsingu skal nota fyrir F1 sem og T2 og sambærilegar greinar 

 
Almennt - Lýsing 
Í F1 er beðið um hægt til milliferðar tölt. Í T2 er mikilvægt að hver sá hraði sem valinn er, 
sé dæmdur á sama grundvelli. Einnig er tekið tillit til reiðmennsku og ábendinga. 

 
Frádráttur 
Draga má 0,5 til 2 frá fyrir: 

 Rangan hraða (F1) 

 Slæma reiðmennsku (t.d. slæmt jafnvægi, hendur festar á hnakk) 

 Einungis sýnt sem samsvarar einni langhlið  

 Grófar ábendingar (gæti þýtt gult spjald) 

 Hest sem er undir bita. Taka skal tillit til reiðmennsku við frádráttinn. Með þennan 
galla getur hestur ekki fengið hærra en 7.5 

 Hest sem greinilega gengur á fleiri en tveimur sporaslóðum. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

 Hest sem er greinilega sveigður á beinu spori. Taka skal tillit til reiðmennsku við 
frádráttinn 

 Hest sem er greinilega að skekkja eða halla höfðinu. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

Draga má 2.0 frá fyrir: 

 Einungis sýnt sem samsvarar einni langhlið 
Ef minna en sem svarar einni langhlið er sýnt, er ekki gefin einkunn fyrir atriðið. 

 
Hækkun 
Hækka má einkunn um 0,5 fyrir góða reiðmennsku og vel útfærða og glæsilega sýningu. 

 
 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 
Taktur gallalaus. 

 Háar, miklar og mjúkar hreyfingar, góð skreflengd ásamt góðum burði/virkni í 
afturhluta, áreynslulaust og kraftmikið. Stolt framganga og glæsilegur burður/form 

 
 
 
 
 



FIPO – Leiðari 2010 

 

Hestaíþróttadómarafélag Íslands Bls. 13 

 

8 og 8.5 
Góður taktur. 

 Mjög góður, hár fótaburður ásamt góðri skreflengd, áreynslulaust og 
kraftmikið, afturhluti vel virkur, fallegur og glæsilegur burður/form. 

 Mjög hár fótaburður með löngum skrefum, kraftmikið, meðal burður/virkni í 
afturhluta, glæsilegur burður/form. 
 

Góð sýning 
7 og 7.5 
Hreinn taktur. 

 Meðal fótaburður og skreflengd, kraftmikið, mjög góður burður/form 

 Mjög góður, hár fótaburður, löng skref, með lítilsháttar göllum í burði/formi 

 Áhrifamikill, hár fótaburður með löngum skrefum, með einstaka göllum á formi og 
takti 

 Mjög góður fótaburður og skreflengd; mjög góður burður/form. Hreinn taktur en 
spennu gætir í baki 

 Mjög góður fótaburður og skreflengd; mjög góður burður/form. Örlítið stuttstígur 
að aftan 

 

Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Hreinn taktur, meðal fótaburður og skreflengd, ásættanlegur burður/form 

 Hreinn taktur, tæplega meðal fótaburður og skreflengd, mikill kraftur, mjög góður 
burður/form 

 Hreinn taktur, góður fótaburður og skreflengd en örlitlir gallar í burði/formi 
 Mjög góður fótaburður og skreflengd, en einstaka greinilegir gallar (taktur og/eða 

burður/form) 

 Hreinn taktur, góður fótaburður og skreflengd, en stífur í baki 

 Hreinn taktur, góður fótaburður og skreflengd, en greinilega of stuttstígur að aftan 

 
5 og 5.5 

 Taktur meira og minna hreinn og án stöðugra eða stórra galla í burði/formi 

 Hreinn taktur en fótaburður og skreflengd í tæpu meðallagi, fín reiðmennska 

 Góður fótaburður og skreflengd, en með einhverjum greinilegum göllum (svo sem 
í takti eða burði/formi) 

 Almennt hreinn taktur, hár fótaburður og góð skreflengd en spenntur/stirður og 
lítur út fyrir að vera bundinn 

 Stöðug tilhneiging til að leita í klárgengni en með góðum fótaburði og skreflengd 
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Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Ítrekaðir smávægilegir gallar (s.s. skeiðborið, klárgengt, upp á fótinn) ásamt 
ásættanlegum burði/formi 

 Hreinn taktur, meðal fótaburður og skreflengd en slæmur burður/form 

 Hreinn taktur, mjög lítill fótaburður og stuttstígt, ásættanlegur burður/form 

 Meðalfótaburður og skreflengd með einstaka stórum göllum (taktur eða 
burður/form) 
 

Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Sífelldir taktgallar (klárgengt, upp á fótinn, víxlað, skeiðborið) 

 Meira og minna hreinn taktur en meiriháttar gallar og greinileg óhlýðni (s.s. upp úr 
beisli eða tekur mjög á móti beisli) 

 Vantar mikið upp á samspil manns og hests 

 Verulega undir bita 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 
 
0 
Sýning fer ekki fram. 

 Ekkert tölt 
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Tölt – báðir taumar í annari hendi, ekkert 

taumsamband við munn hestsins, hægt til 

milliferðar tölt 

 
Almennt 
Í þessum hluta sýningarinnar skal sýna eðlilega hreyfingu töltsins án nokkurs 
taumstuðnings frá knapa. Hesturinn skal vera í jafnvægi og hafa eðlilegan burð/form. 
Til að fá hæstu einkunn skal taumurinn vera fullkomlega slakur þannig að lykkja 
hangi niður á taumnum á milli knapa og munnvikja hestsins. 
Fullkomin sýning væri hestur sem gengur kröftuglega, með mikla útgeislun og 
mjúkar, háar hreyfingar með löngum skrefum, án þess að þurfa á stuðningi að halda frá 
knapa. Það á að líta út fyrir að það sé gaman að ríða þessum hesti. 
Áhersla í dómum skal vera bæði á það að ríða við lausan taum sem og gæði 
töltsins. Einkunn skal byggð á þeim tíma sem taumurinn er gefinn laus, hversu 
slakur hann er sem og gæði töltsins. 

Lýsing 
Knapinn getur valið hvaða hraða sem er á milli hægs tölts og milliferðar. 
Mikilvægt er að hraðinn sem valinn er, hafi ekki áhrif á dóminn. 
 

Frádráttur 
Draga má 0.5 til 2 frá fyrir: 

 Rangan hraða 

 Píski af og til beint að höfði hests 

 Slæma reiðmennsku (slæmt jafnvægi, hendur festar á hnakk) 

 Grófar ábendingar (gæti þýtt gult spjald) 

 Hest sem er undir bita. Taka skal tillit til reiðmennsku við frádráttinn. Með þennan 
galla getur hestur ekki fengið hærra en 7.5 

 Hest sem greinilega gengur á fleiri en tveimur sporaslóðum. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

 Hest sem er greinilega sveigður á beinu spori. Taka skal tillit til reiðmennsku við 
frádráttinn 

 Hest sem er greinilega að skekkja eða halla höfðinu. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

Draga má 2.0 frá fyrir: 

 Einungis sýnt sem samsvarar einni langhlið 
Ef minna en sem svarar einni langhlið er sýnt, er ekki gefin einkunn fyrir atriðið. 
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Hækkun 
Hækka má einkunn um 0,5 fyrir góða reiðmennsku og vel útfærða sýningu. 

 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 
Taktur fullkominn. Taumur skal vera algerlega slakur 

 Liprar, háar hreyfingar með löngum skrefum. Áreynslulaust en kraftmikið, stolt 
framganga og glæsilegur burður/form 

 

8 og 8.5 
Taumur nánast alltaf slakur. Hreinn taktur, jafn hraði 

 Mjúkur, rúnnaður fótaburður, áreynslulaust en kraftmikið. Glæsilegur og eðlilegur 
burður/form, fáeinar fínar leiðréttingar mögulegar 

 Hár fótaburður og góð skreflengd, kraftmikið, glæsilegur burður/form, einstaka 
fágaðar leiðréttingar mögulegar 

 
Góð sýning 
7 og 7.5 
Taumur skal vera laus á löngum köflum (að minnsta kosti hálfan hring). Öruggur og jafn 
taktur og hraði. 

 Meðalfótaburður, áreynslulausar hreyfingar, góður eðlilegur burður/form, nánast 
engar leiðréttingar alla sýninguna 

 Mjög góður fótaburður og skreflengd, hestur heldur langur, smávægilegar 
leiðréttingar 

 Frábær fótaburður og skreflengd, nokkrir greinilegir gallar 
 

Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Taktur yfirleitt hreinn og hraði meira og minna jafn, leiðréttingar fínlegar og 
snöggar 

 Jafn taktur, meðal fótaburður og skreflengd, frekar kraftlítið, taumur laus 
mestallan tímann, smávægilegar leiðréttingar, hesturinn er lágreistur 

 Hreinn taktur, meðal til góður fótaburður og skreflengd, kraftmikið, hesturinn ber 
sig enn eðlilega, leiðréttingar nauðsynlegar (um það bil á hverri langhlið) 
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5 og 5.5 

 Taktur almennt hreinn, taumur slakur á lengri köflum (um það bil hálf langhlið á 
milli leiðréttinga) 

 Hreinn taktur, mjög lágur fótaburður og stuttstígt, taumur nánast alltaf laus 
 Góður fótaburður og skreflengd en nokkrir greinilegir gallar þegar riðið er við 

lausan taum, leiðréttingar þó snyrtilegar 

 Almennt hreinn taktur, hár fótaburður með löngum skrefum, en spennt og 
skeiðborið að sjá, taumar lausir á lengri köflum. 

 Meðal fótaburður og skreflengd, taumar lausir töluvert lengi í einu en hesturinn er 
lágreistur eða er of hraður, en auðveldur að leiðrétta 

 
Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Ítrekaðir en smávægileglir taktgallar (skeiðborið, klárgengt, upp á fótinn) með vel 
lausum taum 

 Yfirleitt hreinn taktur en taumur aðeins af og til laus 

 Yfirleitt hreinn taktur, mjög lágar hreyfingar og stutt skref, taumur laus mestallan 
tímann og leiðréttingar sjaldgæfar 

 Yfirleitt hreinn taktur, meðlfótaburður og skreflengd en margar leiðréttingar 

 Yfirleitt hreinn taktur, aðeins annar taumur laus og hinn oftast í sambandi 
 

Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Sífelldir taktgallar (klárgengt, skeiðborið, upp á fótinn) 

 Of hratt 

 Taktur oftast hreinn en taumar nánast aldrei slakir 

 Hesturinn fer upp af töltinu þegar taumurinn er gefinn 

 Vantar mikið upp á samspil manns og hests 

 Aðeins stuttir kaflar með slökum taum og grófar leiðréttingar 

 Píski er ítrekað beint að höfði hestsins 

 Hesturinn er langt undir bita 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 
 
0 
Æfing ekki framkvæmd 

 Ekkert tölt 

 Stöðugt taumsamband eða taumar eru alltaf í báðum höndum 
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Fet 

Almennt - Lýsing 
Hið fullkomna fet er virk, kraftmikil gangtegund með löngum skrefum þar sem hesturinn 
fer yfir mikla jörð (t.d. stikar stórum skrefum með kraftmiklum hreyfingum, við taum, 
áhrifamikið(„VÁ! tilfinning“)) 
Ef við gefum okkur það að hesturinn hreyfi sig fallega er ekki nauðsynlegt að hann sé 
fullkomlega við taum. Hesturinn má ekki grúfa sig of mikið. Reiðmennska og ábendingar 
skulu einnig hafa áhrif á dóm. 

 
Frádráttur 
Draga má 0.5 til 2 frá fyrir: 

 Slæma reiðmennsku (slæmt jafnvægi, hendur festar á hnakk) 

 Grófar ábendingar (gult spjald) 

 Hest sem er undir bita. Taka skal tillit til reiðmennsku við frádráttinn. Með þennan 
galla getur hestur ekki fengið hærra en 7.5 

 Hest sem greinilega gengur á fleiri en tveimur sporaslóðum. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

 Hest sem er greinilega sveigður á beinu spori. Taka skal tillit til reiðmennsku við 
frádráttinn 

 Hest sem er greinilega að skekkja eða halla höfðinu. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

Draga má 0,5 frá fyrir: 

 gangskipting fer ekki fram á miðri langhlið 
Draga má 2.0 frá fyrir: 

 Einungis sýnt sem samsvarar hálfri langhlið 
Ef minna en sem svarar hálfri langhlið er sýnt, er ekki gefin einkunn fyrir atriðið. 

 
Hækkun 
Fyrir vel útfærða, glæsilega sýningu (mjög falleg reiðmennska, hlýðinn hestur) má 
hækka einkunn um 0,5. 

 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 
Fullkominn taktur 

 fetið stórstígt, kraftmikið með útgeislun, stígur vel yfir framfótarspor, heildarsvipur 
góður, fetið ákveðið, bóghreyfing frjáls, við taum 
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8 og 8.5 
Hreinn taktur 

 Kraftmikil hreyfing og bóghreyfing frjáls 

 Stórstígt, stígur langt yfir framfótarspor, við taum og heildarsvipur er góður. 

 Mjög stórstígt, kraftmikið, stígur vel yfir framfótarspor en formið heldur frjálslegt 
 

Góð sýning 
7 og 7.5 
Hreinn taktur. 

 Skreflengd í meðallagi, kraftmikið, við taum 

 Stórstígt, kraftmikið en formið heldur frjálslegt 

 Stórstígt en ekki nógu kraftmikið, taumsamband stöðugt 

 
Meðalsýning 
6 og 6.5 
Hreinn taktur með a.m.k. meðalhreyfingum. 

 Stikandi löng skref, hvílir greinilega í skrefinu en vantar kraft 

 Gott fet, við taum en öðru hvoru ójafnt 



5 og 5.5 
Stígur í framfótaspor 

 Lítilsháttar taktvandamál af og til 

 Hreinn taktur en nær rétt framfótaspori með meðallöngum skrefum 

 Flýtir sér lítilsháttar, meðalstór skref 

 Hreinn taktur, skreflengd í meðallagi en vantar kraft 

 Hreinn taktur en hesturinn er lágreistur eða formið er of frjálslegt 
 

Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Lítilsháttar taktvandamál (örlítið skeiðborið) 

 Stuttstígt, dálítið klárgengt 

 Flýtir sér 

 Hægt og þungt / silalegt 
 Taktur í lagi en formið er frjálslegt og hestur óeinbeittur, eða mjög lágreistur
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Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Klárgengt 

 Nálægt skeiði, stíft 

 Mjög hægt og þungt, silalegt 

 Mjög stuttstígt að aftan 

 Taumhaltur eða mjög ójafnt, sérstaklega þegar riðið er við taumsamband 

 Vantar mikið upp á samspil manns og hests 

 Verulega undir bita 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 
0 
Ekki sýnt. 

 Fet sýnt styttra en sem nemur hálfri langhlið 
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Brokk 

Almennt 
Til viðbótar gæðum gangtegundarinnar skal öryggi brokksins einnig dæmt. 
Reiðmennska og ábendingar skulu einnig teknar til dóms. 

 
Frádráttur 
Draga má 0.5 til 2 frá fyrir: 

 Hestur stekkur upp af brokki (fer eftir vegalengd sem hesturinn er ekki á brokki) 

 Slæma reiðmennsku (slæmt jafnvægi, hendur festar á hnakk) 

 Grófar ábendingar (gult spjald) 

 Hest sem er undir bita. Taka skal tillit til reiðmennsku við frádráttinn. Með þennan 
galla getur hestur ekki fengið hærra en 7.5 

 Hest sem greinilega gengur á fleiri en tveimur sporaslóðum. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

 Hest sem er greinilega sveigður á beinu spori. Taka skal tillit til reiðmennsku við 
frádráttinn 

 Hest sem er greinilega að skekkja eða halla höfðinu. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

Draga má 0,5 frá fyrir: 

 Gangskipting fer ekki fram á miðri langhlið 
Draga má 2.0 frá fyrir: 

 Einungis sýnt sem samsvarar einni langhlið 
Ef minna en sem svarar einni langhlið er sýnt, er ekki gefin einkunn fyrir atriðið. 
Ef brokkið er einungis sýnt á stuttum köflum er ekki hægt að gefa meira en 3,5. 

 
Hækkun 
Fyrir vel útfærða, glæsilega sýningu (mjög falleg reiðmennska, hlýðinn hestur) má 
hækka einkunn um 0,5. 

 
Samsláttur 
Mikilvægt: Það er mjög mikilvægt að átta sig á því af hverju samsláttur á sér 
stað. 

 Sé hesturinn ekki mjög kraftmikill og einkunnir eru í kringum meðallag verður 
enginn frádráttur, þetta þýðir að sýningin er hvort sem er í meðallagi, án tillits til 
þess hvers vegna hesturinn slær saman 

 Sé hesturinn spenntur (sést á munni, hálsi, baki og taglburði) skal gefa einkunn í 
lægri hluta skalans sem gefinn er upp fyrir það brokk sem sýnt er 

 Brokki hesturinn frjálslega og kraftmikið er ekki dregið af einkunn, þrátt fyrir 
samslátt 
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Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 
Algerlega hreinn, jafn tvítaktur með góðu svifi. 

 Mjög kraftmiklar og háar hreyfingar með mjög löngum skrefum, við taum, 
spyrnugott, kröftugt en áreynslulaust, fullkomin reiðmennska.  „Vá tilfinning“ 

 
8 og 8.5 
Hreinn taktur með góðu svifi 

 Góður burður/form, rúmar, háar hreyfingar og löng skref, falleg reiðmennska. 

 Mjög háar hreyfingar með löngum skrefum, en ekki alltaf jafnt 

 Mjög gott jafnt brokk, við taum, reiðmennska óaðfinnanleg en vantar upp á glans 
eða útgeislun 

 
Góð sýning 
7 og 7.5 
Hreinn taktur 

 Góðar, háar og rúmar hreyfingar með löngum skrefum; góður burður/form en 
lítilsháttar jafnvægisvandamál (t.d. upp á fótinn í beygjum eða lítilsháttar 
fjórtaktur, þó með svifi) 

 Við taum, fjaðrandi en lítið meira en meðalfótaburður og meðallengd skrefa. 

 Hár fótaburður með löngum skrefum; frjálslegt form; öruggt brokk í góðum burði 
en vantar upp á fjöðrun 

 

Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Lítilsháttar fjórtaktur með svifi og háum, rúmum fótaburði 

 Einstaka sinnum aðeins upp á fótinn ásamt góðum fótaburði og skreflengd 

 Hreinn taktur, meðalfótaburður og skreflengd, við taum, góður burður/form 

 Hreinn taktur, góður fótaburður og skreflengd en liggur á taum 

 
5 og 5.5 

 Lítilsháttar fjórtaktur og meðalfótaburður og skreflengd 

 Af og til upp á fótinn með meðalfótaburði og skreflengd 

 Ásættanlegur taktur, meðalfótaburður og skreflengd, frjálslegur burður/form 

 Hreinn taktur, stuttstígt; taumsamband 

 Öruggt brokk en liggur á taum 

 
 
 
 



FIPO – Leiðari 2010 

 

Hestaíþróttadómarafélag Íslands Bls. 23 

 

Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Greinilegur fjórtaktur, greinilega brotið brokk 

 Stöðugt upp á fótinn 

 Liggur á frampartinum, drattast áfram, mjög stuttstígt 

 Meðalhreyfingar og skreflengd en óöruggt 

 
Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Taktur mjög óstöðugur (nálægt tölti) 

 Fellur stöðugt af brokki 

 Stöðugt og mikið upp á fótinn 

 Mjög hratt kappreiðabrokk 

 Vantar mikið upp á samspil manns og hests 

 Verulega undir bita 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 
 
0 
Gangtegund ekki sýnd. 

 Brokk sýnt skemur en sem nemur einni langhlið
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Stökk 

Almennt 
Markmiðið er þrítakta stökk með svifi. Reiðmennska og ábendingar knapa skulu einnig 
dæmdar. Taki hestur ytra stökk skal tekið tillit til þess. Leiðréttingar á rétt stökk eru 
dæmdar á eftirfarandi hátt: 

 
Frádráttur 
Draga má 0.5 til 2 frá fyrir: 

 Hestur fer af stökki (fer eftir vegalengd sem hesturinn er ekki á stökki) 

 Slæma reiðmennsku (t.d. taumatog eða jafnvægislaus, stíf áseta) 

 Grófar ábendingar (gæti þýtt gult spjald) 

 Hest sem er undir bita. Taka skal tillit til reiðmennsku við frádráttinn. Með þennan 
galla getur hestur ekki fengið hærra en 7.5 

 Hest sem greinilega gengur á fleiri en tveimur sporaslóðum. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

 Hest sem er greinilega sveigður á beinu spori. Taka skal tillit til reiðmennsku við 
frádráttinn 

 Hest sem er greinilega að skekkja eða halla höfðinu. Taka skal tillit til 
reiðmennsku við frádráttinn 

 Byrjar á ytra stökki: 
o 0.0 innan tveggja skrefa með snyrtilegri leiðréttingu 
o 0.5 fyrir fyrstu beygju 
o 1.0 fyrir fyrstu langhlið 
o 1.5 fyrir miðju fyrstu langhliðar 
o 2.0 þarf á fyrstu langhlið að halda til leiðréttingarinnar 

Draga má 2.0 frá fyrir: 

 Einungis sýnt sem samsvarar einni langhlið 
Sé sýnt minna en sem svarar einni langhlið er engin einkunn gefin. 

 
Hækkun 
Fyrir vel útfærða og glæsilega sýningu (mjög falleg reiðmennska, hlýðinn hestur) má 
hækka einkunn um 0,5. 
 
 

 Fjórgangs- og fimmgangshross eru dæmd á sömu forsendum! 
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Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 
Fullkominn taktur 

 Stökkið er uppávið (eins og hesturinn sé á leið upp brekku), hreyfingar háar með 
löngum skrefum, í mjög góðu jafnvægi, mýkt, við taum, reiðmennska 
framúrskarandi, fjaðrandi, áreynslulaust, „VÁ tilfinning“ 

 
8 og 8.5 
Hreinn taktur 

 Stökkið er uppávið, góðar, rúnnaðar hreyfingar, við taum, gott jafnvægi, frábær 
reiðmennska 

 Mjúkt stökk í góðu jafnvægi með greinilegu svifi, við taum 

 
Góð sýning 
7 og 7.5 
Hreinn taktur 

 Mikið svif, frjálslegur burður/form 

 Vel undir stjórn, góður fótaburður framfóta, góður burður/form, svifi ábótavant 

 Vel undir stjórn, uppávið, meðal fótaburður, við taum 

 Gott svif, góð útfærsla og jöfn sýning, við taum, en ekki nógu mikið uppávið 

 
Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Lítilsháttar fjórtaktur, uppávið, góður burður/form 

 Gott svif, góður fótaburður, en aðeins of hratt 

 Hreinn taktur, meðal fótaburður og skreflengd, góður burður/form 

 Stuttstígt stökk, ekki nægilega upp á við en vel undir stjórn og við taum 

 Góðar hreyfingar og skreflengd, gott svif en burður/form of hátt 
 
5 og 5.5 

 Lítilsháttar fjórtaktur, undir stjórn, uppávið, frjálslegt form 

 Góður taktur, meðal hreyfingar, burður/form frjálslegt 

 Góðar hreyfingar og skreflengd, fjórtaktur, aðeins of hratt 

 Gott svif en stuttstígt og á framhlutanum / liggur á taum 
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Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Stöðugur greinilegur fjórtaktur; gengur að aftan 

 Of hratt og vantar upp á samspil manns og hests 

 Stirt stökk en með nokkuð hreinum takti 

 Taktvandamál í beygjum 

 Flatt eða mjög stuttstígt stökk 

 
Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Skiptir oft um gangtegund, víxlar 

 Skeiðborið stökk 

 Hestur helst ekki stökki, einkum í beygjum 

 Mikill fjórtaktur og máttlaust stökk, gengur að aftan 

 Hestur mjög óhlýðinn, hálfrýkur, togar í taum, kappreiðastökk 

 Ekkert sampil milli manns og knapa 

 Verulega undir bita 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 
 

0 
Stökk ekki sýnt 

 Stökk sýnt skemur en sem nemur einni langhlið (ekkert stökk, stokkið upp á 
rangan fót eða kýrstökk) 
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Skeið (hringvöllur) 

Almennt 
Skeið er yfirferðargangur með hliðstæðum fótstuðningi og svifi þess á milli. Skeið 
skal ríða á kappreiðahraða og svif skal vera auðsýnilegt. Í nánd við beygjuna sem er á 
kaflanum eftir miðju skammhliðar og upphafs langhliðar skal leggja hestinn 
fyrirhafnarlaust en af krafti af stökki á fljúgandi skeið. Á skeiði skal hesturinn auka 
hraðann og skeiða af öryggi alla leiðina án óhóflegra ábendinga frá knapa. Eftir skeiðið 
skal hestinum riðið í beygjuna á yfirvegaðan máta. 
 
Vegalengd:  
Skeið skal ná heilli langhlið á hringvelli eða merktri vegalengd á P-velli. 
Dómur:  
Dómurinn skal byggjast á heildarsvip sýningarinnar (allt frá byrjun þegar sett er 
upp á stökk og þangað til að hægt er niður í lokin) þar sem bæði gæði 
gangtegundarinnar og tæknileg útfærsla eru höfð til hliðsjónar. 
 
Þættir sem geta haft jákvæð áhrif á dóminn: 

 Hreinn taktur og góður fótaburður  

 Vel útfærðar gangskiptingar og frábærlega riðinn skeiðsprettur 

 Mikill hraði og kraftur 

 Stöðugleiki (fleiri en ein vel heppnuð atrenna) 
 
Þættir sem geta haft neikvæð áhrif á dóminn: 

 Óhreinn taktur  

 Lítið svif  

 Gróf og/eða glannaleg reiðmennska, harðar leiðréttingar, óhóflegar 
taumábendingar og/eða hvatning frá fæti/písk 

 Skortir kraft í niðurtöku á skeið 

 Tekur of langan tíma að leggjast á hreint skeið 

 Niðurtaka of snemma (hesti skal ekki riðið í gegnum beygju á skeiði)  

 Hægir niður of snemma 

 Skortur á hraða 

 Stirðleiki, stutt skref 

 Óstöðuleiki (aðeins ein vel heppnuð atrenna) 

 
Fastur frádráttur 
Þegar hestur er lagður á skeið fyrir miðju skammhliðar eða tekinn niður á skeið á 
réttum stað en af annarri gangtegund en stökki skal draga 2,0 stig af einkunn. 
Þegar hestur fer á kýrstökk eftir skeiðsprett skal draga 1,0 – 2,0 stig af einkunn. 
Ef það er umtalsverður munur milli bestu og næst bestu atrennu skal draga af 
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einkunn þeirrar betri. Ef einkunnin fyrir næst bestu atrennuna er 0,0 skal draga 
2,0 af. 
Ef að knapi fær gult spjald vegna grófrar reiðmennsku fyrir einhverja atrennu skal 
heildareinkunn fyrir skeið aldrei vera hærri en 3,5. 
Sýna þarf að minnsta kosti hálfa langhlið á hreinu skeiði til þess að geta fengið 
einkunn. Fyrir sprett sem er a.m.k. hálf langhlið en nær ekki að vera heil langhlið 
er hæsta mögulega einkunn 2,0. 

 
SJÁ SKEMAMYND – FIMMGANGUR - TIL NÁNARI ÚTSKÝRINGA 
 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 

 Öruggt skeið, mjög hratt, stórstígt með góðu svifi, fyrirhafnarlaust, fullkominn 
sýning 

 
8 og 8.5 

 Mjög hratt og öruggt með svifi en hreyfingar eru flatar/lágar, fallega riðið 

 Skeið með háum fótaburði og góðri skreflengd, kraftmikið en ekki mjög hratt 

 
Góð sýning 
7 og 7.5 

 Góður hraði, öruggt en flatt og stuttstígt 

 Kraftmikið í byrjun, öruggt en hægir á sér 

 Þarf tíma til að ná fullum hraða en er þá mjög hraður 

 Mjög hratt, löng og góð skref en lítilsháttar fjórtaktur 

 Skeið með háum fótaburði en ekki mjög hratt 

 Hraði rétt yfir meðallagi ásamt öruggum stórum skrefum og góðu svifi 

 Mjög mikill hraði með lítilsháttar mistökum 

 
Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Öruggt, hraði í meðallagi en hreyfingar flatar 

 Góðar gangskiptingar (niðurtaka/niðurhæging), vantar upp á kraft, heldur ekki 
hraða 

 Góður hraði, stirðgengur, framþungt, þarf mikla aðstoð frá knapa 

 Lítilsháttar upp á fótinn af og til en hraði mjög góður 

 Öruggt og hratt en með litlu svifi 

 Greinilegur fjórtaktur í byrjun, þarf tíma í upphröðun, góður hraði í lokin 
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5 og 5.5 
 Hraði í meðallagi, öruggt, stuttstígt 

 Góður hraði, stirt, of framþungt, afturfótarskref ójafnt 

 Aðeins upp á fótinn en hraði góður 

 Mjög fjórtaktaður, góður hraði með litlu svifi 

 Góður hraði, óöruggt, burður/form of hátt eða þarf á mikilli hjálp að halda 

 
Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Hraði ásættanlegur, stuttstígt 

 Nokkuð góður hraði, stirt og framþungt, ójafnt afturfótarskref 

 Mikið upp á fótinn en hraði góður 

 Mjög fjórtaktaður, meðlhraði með litlu svifi 

 Góður hraði en mjög óöruggt 

 
Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Skeiðar einungis hálfa umbeðna vegalengd á ásættanlegu skeiði 

 Hægt, rétt ásættanlegur hraði 

 Rétt meðalhraði, stirt og framþungt, ójafnt afturfótarskref 

 Mikið upp á fótinn, meðalhraði 

 Mjög fjórtaktað, ekki nógu hratt 

 Meðalhraði en mjög óöruggt 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 
0 
Gangtegund ekki sýnd. 

 Minna en hálf langhlið á ásættanlegu skeiði  

 Ekkert skeið 

 Of hægt 

 Einungis tölt 

 Blandar gangtegundum, víxlar 
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Gæðingaskeið: Niðurtaka, 0 - 50 m (Dómari 1) 

Almennt 
Ríða skal hestinum á slöku feti, tölti eða brokki að upphafi trektar. Þá skal skipta 
hestinum á kraftmikið en spennulaust stökk í gegnum trektina á enda. Þar skal 
knapi leggja hestinn af stökki á skeið með mjúkum, ákveðnum bendingum, án 
þess að hægja ferð. Þegar hesturinn kemur inn í tímatöku skal hann vera á 
hreinu skeiði. Sýna skal glæsilegt og kraftmikið skeið þar sem áherslan skal vera 
á samspill milli hests og knapa. 
Ásamt gæðum og hraða skeiðs skal einnig dæma reiðmennsku og nákvæmni 
sýningarinnar. 
Slæm reiðmennska (gróft taumaskak, óhóflegar fóthvatningar, slæm áseta) orsakar 
frádrátt allt að 1.5 stigum. 
Fyrir sérstaklega góða reiðmennsku (vart sjáanlegar, mjúkar ábendingar og góða 
ásetu) má bæta við 0.5 stigum. 
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Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 

 Spennulaust en kraftmikið upphaf, hrein skipting upp á stökk, góð hraðaaukning í 
gegnum trektina, ekkert hraðatap við niðurtöku á skeið, hestur fer svo á fulla ferð 
á skeiði án þess að knapi þurfi að hafa fyrir því 

 Glæsileg sýning, framkvæmd af miklum krafti, næmni og af kunnáttusemi 

 Fullkomið samspil á milli hests og knapa, með minniháttar göllum (9) 

 
8 og 8.5 

 Spennulaust upphaf, gott röskt stökk með hraðaaukning í trektinni, niðurtaka 
átakalaus með mjúkum ábendingum, hratt skeið 

 Góð sýning, smávægilegir gallar í samspili manns og hests 
 
Góð sýning 
7 og 7.5 
Gott upphaf á stökki, góð niðurtaka. 

 Góð hraðaaukning á stökki, niðurtaka án stórra vandræða, gott skeið 

 Leiðréttingar mögulegar en reiðmennska almennt góð 

 Frekar góð sýning en vantar dálítið upp á kraft og hraða í gangskiptingum 

 
Meðalsýning 
6 og 6.5 
Rétt vegalengd á stökki, gangskiptingar á hárréttum stað 

 Gott stökk og niðurtaka, hraði í meðallagi 

 Einhver vandamál við niðurtöku, tekur heldur langan tíma en góð skeiðferð 

 Góð niðurtaka, hratt skeið en þarfnast mikillar leiðréttingar á skeiði 

 
5 og 5.5 
Niðurtaka á réttum stað 

 Niðurtaka á góðri ferð en ábendingar of grófar 

 Góð niðurtaka en of hægt 

 Einhver vandamál við niðurtöku, mikið af leiðréttingum en góð hröðun 

 Góð niðurtaka en margar leiðréttingar á skeiði 
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Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 
Niðurtaka á réttum stað. 

 Niðurtaka af stökki af nógum hraða en reiðmennska slæm 

 Mjög hægt stökk, skeið mjög hægt, reiðmennska í lagi 

 Stokkið af viðunandi krafti en hesturinn missir hraða í niðurtökunni 

 Niðurtakan tekur of langan tíma 

 Góð niðurtaka en frekar óöruggur á skeiðinu 

 
Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Tekið niður af stökki en of margir gallar 

 Einungis örfá skref á stökki, tekið niður of snemma 

 Tekið niður af stökki en skeið hægt (rétt ásættanlegur hraði) 

 Tekið niður af kýrstökki á skeið 

 Tekið niður með grófum ábendingum á litlum hraða 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 

 Byrjar á stökki 

 
0 
Æfing ekki framkvæmd. 

 Ekkert skeið við upphaf tímatöku 

 Ekkert stökk, hesti rennt af tölti á skeið 
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Gæðingaskeið: Tímakafli á skeiði, 50 - 150 m 
(Dómarar 2 og 3) 

Almennt 
Ásamt gæðum og hraða skeiðs skal einnig dæma reiðstíl og nákvæmni sýningarinnar.  
Kappreiðaskeið skal hafa greinilegt svif en fjórtaktur getur verið sjáanlegur vegna 
hreyfinga framfóta. Hraðinn þarf að vera mikill. 
Til viðmiðunar um hvað hratt skeið er: 

 ásættanlegt u.þ.b. 12 sek / 100 m 

 í meðallagi u.þ.b.. 10-9 sek / 100 m 

 gott  u.þ.b.. 8.5 sec / 100 m eða hraðar 
Reiðsmennska og ábendingar knapa eru einnig dæmdar. Fyrir grófar ábendingar á 
skeiði ( grófar taumleiðréttingar, taumtog, grófar, áberandi fótahvatningar) skal hegna 
með því að draga (0.5 - 1.5) stig frá einkunn og ef nauðsyn þykir til gefa gult spjald. 
Fyrir góða reiðmennsku má bæta við 0.5 stigum. 

 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 

 Mjög hratt, kraftmikið skeið, skrefmikið, hesturinn teygir sig vel, með sprengikrafti, 
frjálsar hreyfingar, glæsileg reiðmennska, fullkomin sýning 

 
8 og 8.5 

 Mjög hratt, öruggt skeið, góð reiðmennska, stórstígt 

 Hratt stórstígt skeið með góðu svifi, góð reiðmennska 

 
Góð sýning 
7 og 7.5 

 Mjög hratt, öruggt skeið, góð reiðmennska en hreyfingar flatar

 Mjög hratt, dálítið fjórtaktað, lengir sig vel

 Stórstígt skeið, en ekki mjög hratt

 Stórstígt skeið sem virkar þunglamalegt en er hratt

 Mjög hratt skeið sem þarfnast mikillar leiðréttingar frá knapa

 
Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Góður hraði, öruggt skeið en stuttstígt 

 Öruggt skeið, meðalhratt, einstaka mistök 

 Stórstígt skeið, góð reiðmennska en skortir á kraft 

 Gott skeið, hratt en mikið af leiðréttingum frá knapa 
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5 og 5.5 

 Meðalhratt skeið, öruggt en stuttstígt 

 Góður hraði, örlar á óöryggi 

 Góður hraði, stirðlegt og of framþungt, lítillega ójöfn skref að aftan 

 Góður hraði, hár fótaburður, teygir sig ekki nógu vel, óöruggt, þarft mikla hjálp frá 
knapa 

 Gott skeið en slæm reiðmennska 

 Góður hraði en upp á fótinn 

 Góður hraði með greinilegum fjórtakti, sviflítið 

 Góður hraði, óöruggt, mjög hár burður/form eða þarf á mikilli hjálp að halda 

 
Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Hraði ásættanlegur en stuttstígt 

 Góður hraði en mjög óöruggt 

 Meðalhraði, stirðlegt og framþungt, ójöfn skref að aftan 

 Góður hraði en mikið upp á fótinn 

 Meðalhraði og lítil svif 

  

Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Hægt, hraði rétt ásættanlegur 

 Meðalhraði en gallað og þarf á mikilli hjálp að halda frá knapa 

 Mjög fjórtaktað, aðeins og hægt 

 Rétt meðalhraði, stirðlegt og framþungt, ójöfn skref að aftan 

 Mikið upp á fótinn, hraði í meðallagi 

 Meðalhraði en mjög óöruggt 

 Hraði rétt ásættanlegur með litlu svifi 

 Gróf reiðmennska (gult spjald) 

 
0 
Æfing ekki framkvæmd. 

 Ekkert kappreiðaskið ( hægt, tölt, stökk) 

 Stekkur upp af skeiði 

 víxlar / blandar gangtegundum 
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Gæðingaskeið: Niðurhæging, 150 - 200 m  

(Dómari 4) 

Almennt 
Ríða skal hestinum á kraftmiklu skeiði inn í niðurhægingarkaflann. Knapinn skal 
hægja mjúklega, án átaka niður á tölt, skeið eða brokk. Til að fá hæstu einkunn 
þarf hesturinn að vera kominn niður á fet fyrir lok niðurhægingarkaflans. Á 
þessum kafla skal knapinn sýna vel að hann hafi hestinn algerlega undir sinni 
stjórn. 
Hegna skal fyrir slæma reiðmennsku (svo sem grófar taumábendingar, óþarfa 
fótahvatningar, slæma ásetu eða stöðu) með frádrætti allt að 1.5 stigum. 
Umbuna má fyrir sérstaklega góða reiðmennsku (lítt sjáanlegar mjúkar 
taumbendingar, rétta ásetu og stöðu) með því að bæta 0.5 stigum við einkunn. 

 
Glæsileg sýning 
9 til 10 (fullkomin sýning) 

 Skýr niðurhæging af mikilli ferð á skeiði með nánast ósýnilegum ábendingum, 
hestur í góðum burði/formi, glæsileg, áreynslulaus niðurhæging á fet, fullkomin 
sýning. 

 
8 og 8.5 
Glæsileg, stílhrein niðurhæging af miklum hraða. 

 Hestur ber þunga vel á afturfótum 

 Góð sýning 

 Hesturinn svarar vel mjúklegum ábendingum frá knapa 

 
Góð sýning 
Til að fá hærri einkunn en 7 þarf að ljúka sýningunni á feti. 

 
7 og 7.5 

 Greinilegur hraðamunur sjáanlegur, glæsileg reiðmennska 

 Góð niðurhæging af mikilli ferð með smávægilegum göllum í takti, burði/formi eða 
ábendingum 

 Hestur lýkur sýningu lítillega framþungur 
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Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Meðalhraði yfir marklínu, góð, prúð niðurhæging 

 Niðurhæging af miklum hraða næst með fyrirhöfn 

 Hesturinn fellur á framhlutann 

 Góður hraðamunur en erfiðleikar við niðurhægingu til staðar 

 
5 og 5.5 

 Enn á milliferð við lok niðurhægingarkafla, gæði niðurhægingar í lagi 
 Hægt niður af miklum hraða en með greinilegum erfiðleikum (tekur of langan tíma, 

hesturinn fellur á frampartinn, svarar ekki ábendingum knapa) 
 Mikill hraði, niðurhæging í lagi en ábendingar of harðar 

 Sjánlegur hraðamunur en erfiðleikar við niðurhægingu til staðar 
 

Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Fín niðurhæging en skeið of hægt við lok tímatöku 

 Mikill hraði við lok tímatöku en á of miklum hraða við lok niðurhæginarkafla 

 Greinileg niðurhæging en ábendingar of grófar 

 
Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Stekkur upp stuttan kafla í niðurhæginu eða víxlar 

 Kemur á mjög hægu skeiði út úr tímatökukafla 

 Nánast engin niðurhæging sjáanleg 

 Mikill hraði en gróf niðurhæging 
 Grófar ábendingar (gult spjald) 

 
0 
Æfing ekki framkvæmd 

 Ekki á skeiði við lok tímatöku 

 Hægir ekki niður 

 Stekkur upp á niðurhægingakafla og heldur stökki til enda hans 
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Áseta og stjórnun 
Gæði gangtegunda skipta engu máli við dóm á ásetu og stjórnun. 

Frádráttur 

Draga má 0,5-2,0 frá fyrir: 

 Greinilegan klaufaskap 
 

Glæsileg sýning 
8 til 10 

 Glæsileg, áreynslulaus áseta 

 Góð áseta, snyrtilegar (lítt sjáanlegar) bendingar 

 Glæsileg heildarmynd 

Góð sýning 
7 og 7.5 

 Jöfn, góð sýning í öllum atriðum, nákvæmar bendingar án mistaka 

Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Bendingar nákvæmar og mjúkar, sæti ásættanlegt 

 Fallegt sæti en bendingar einungis ásættanlegar (t.d. mjög góður hestur en knapi 

er einungis „farþegi”)  

5 og 5.5 

 Knapi hefur grundvallaratriði ásetu og stjórnunar á valdi sínu (t.d. stígur brokk 

rétt) gangskiptingar oftast mjúkar, knapi hefur áhrif á hestinn (en án þess að bæta 

hann), einstakar gangtegundir og hlutar sýningar eru rétt framkvæmdar. 

Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Rétt ásættanleg sýning með einum stórum galla (t.d. fer aftur og aftur upp á ytra 

stökk, hestur stöðugt upp á fótinn án þess að vera leiðréttur – hestur brokkar 

mjög vel en knapinn hangir í taumum) 

 Stöðugir ásetugallar en heildarmynd truflast ekki of mikið 
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Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Greinileg óhestamannsleg hegðun 

 Sæti ekki óháð hreyfingum hestsins (jafnvægisvandamál) 

 Grófar, ónákvæmar bendingar, nokkrir ásetugallar 

 

Farið upp á kerru / Útreiðar / Hestur í taumi 
Hestur skal vera áhugasamur og njóta samvinnunnar í öllum hlutum sýningarinnar. 

Áseta skal hæfa kröfum keppnisgreinarinnar (Farið upp á kerru / útreiðar). Þurfi tvær eða 

fleiri tilraunir má hæst gefa  5 stig (þegar sýning heppnast að öðru leyti mjög vel). Setja 

skal tímamörk fyrir hvern hluta keppninnar. 

Glæsileg sýning 
8 til 10 

 Algerlega fyrirhafnarlaust, lítt sjáanlegar bendingar, virðist algerlega náttúrulegt  

 Hestur má þó ekki framkvæma sinn hluta vélrænt / án umhugsunar. 

Góð sýning 
7 og 7.5 

 Áreynslulaus sýning, gott samræmi heildarmyndar 

Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Áreynslulaus sýning, almennt góðar bendingar 

 Úthugsuð notkun bendinga 

 Greinilega erfiðum hesti riðið á úthugsaðan hátt 

5 og 5.5 
 Verkefni framkvæmt vel eða mjög vel en í annarri tilraun 
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Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Verkefni framkvæmt með greinilegum göllum eða greinilegum ásetu-

/stjórnunargöllum (t.d. hestur stekkur upp (see-saw) of snemma ), á í erfiðleikum 

við að gefa langan taum 

 Hestur óhlýðinn, klaufaskapur keppanda 

Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Verkefni framkvæmt að hluta (t.d. hestur stekkur upp of snemma, áður en miðju 

er náð eða stendur einungis stutta stund á uppgangi kerru)  eða hestur á að fara í 

vatn en fer einungs með framfætur út í .   

 Verkefni framkvæmt með greinilegum göllum (gróft, klaufalega eða 

óhestamannslega)  

0 
 Verkefni ekki framkvæmt (t.d. fer ekki nálægt “see-saw” eða kerru) eða þarf að 

teyma niður vatnsbakka þegar ríða farið er fram á að riðið sé 

 Í sýningu: hestur á að leggjast niður skv. verkefni en stendur  

 Í sýningu: Ekki er hægt að þekkja sýningu af lýsingu á uppgefnu verkefni 

Sérstakur fjórgangur (V4) 
Ekki er einungis tekið tillit til gæða gangtegundarinnar við einkunnagjöf, einnig er unnt 

að fá einkunn yfir 7 þótt fótaburður sé einungis í góðu meðallagi, ef öðrum skilyrðum 

leiðarans er fullnægt. 

Glæsileg sýning 
8 til 10 

 Glæsileg, fyrirhafnarlaus reiðmennska með lítt sjáanlegum bendingum 

 Hesturinn hefur verið sýndur í þeim höfuðburði og á þann hátt sem hentar honum 

best  

 

 



FIPO – Leiðari 2010 

 

Hestaíþróttadómarafélag Íslands Bls. 41 

 

Góð sýning 
7 og 7.5 

 Beinskeyttar, árangursríkar bendingar, góð áseta, galla þarf að leiðrétta um leið 

og þeir verða eins mjúklega og unnt er 

Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Bendingar eru vel ígrundaðar og mjúkar, einungis minniháttar taktgallar leyfðir 

 Mjög góður hestur en knapi er einungis farþegi 

5 og 5.5 
 Ásættanleg reiðmennska á viðeigandi gangtegund, mögulegir taktgallar, almennt 

ágæt áseta, knapi nokkuð öruggur í þeim bendingum sem hann gefur  

Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Nokkrir taktgallar, leiðréttingar ekki alveg fullnægjandi, takttilfinning knapa í lagi 

en samt gallar í ásetu / bendingum.  (t.d. greinilega of mikil notkun handa) 

 Sífelldir taktgallar en vel riðið /leiðrétt 

Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Sífelldir taktgallar, ekki leiðrétt nógu vel af hálfu knapa 

 Fellur sífellt af réttri gangtegund, víxlar  

 Grófar bendingar (jafnvel þótt taktur sé réttur) 

0 
 Að mestu leyti á rangri gangtegund 
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Gangskiptingar í sérstökum fjórgangi (V4) 
Taki hestur rangt stökk en er leiðréttur strax,mjúklega er hann lítið sem ekkert dreginn 

niður í einkunn. 

Glæsileg sýning 
8 til 10 

 Engir gallar í neinni gangskiptingu 

 Ákveðnar, vel skilgreindar nánast ósýnlegar bendingar í öllum gangskiptingum 

Góð sýning 
7 og 7.5 

 Ákveðnar bendingar í öllum gangskiptingum, áseta góð 

Meðalsýning 
6 og 6.5 

 Almennt góð heildarmynd, mjúklegar og vel skilgreindar gangskiptingar, 

gangskiptingar framkvæmdar af öryggi 

5 og 5.5 
 Almennt góð heildarmynd með lítilsháttar göllum (t.d. nokkur brokkskref þegar 

hægt er af tölti niður á fet, klunnalegar niðurhægingar) 

Tæplega meðalsýning 
4 og 4.5 

 Samvinnuþýður hestur, knapi tiltölulega aðgerðarlaus 

 Meðalsýning með einum stærri galla (t.d. mjög klaufaleg stökkskipting ) 

Gölluð sýning 
1 til 3.5 

 Gangskipting greinilega röng (t.d. jafnvel grófar bendingar ná hesti ekki á tölt, 

rangt stökk eða ekkert stökk) 

 Einungis unnt að hægja eða stöðva hestinn með grófum bendingum 

0 
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Hagnýt atriði 

Hvernig skoða skal útbúnað 

Bönnuð mél og/eða beislabúnaður er búnaður sem greinilega er hannaður með annað í 

huga en reið á íslenskum hestum, eins og til dæmis mél fyrir akstur eða mél sem eru 

hluti af reiðbúnaði hönnuðum fyrir aðra reiðmenningu eða eru notuð á annan hátt en þau 

er hönnuð til.  Einungis má nota tauma sem fara beint úr hönd reiðmannsins á 

viðeigandi stað á mélum eða mélalausum beislisbúnaði. 

Þær skeifur, hringir eða botnar sem greinilega eru ekki framleiddir í þeim tilgangi að 

notast fyrir reiðhesta eru bannaðir. Þegar mél eru skoðuð er rétt að skoða munnvik 

hestsins og kanna hvort þau séu sár. Dómarar eru á staðnum til að fullvissa sig um að 

farið sé að alþjóðlegum grundvallarreglum um meðferð dýra og til að koma í veg fyrir 

slæma meðferð dýra og til þess er ætlast að dómarar sinni því öllum stundum þegar þeir 

eru við störf.  Sé sár til staðar skal gefa knapa a.m.k. viðvörun (gult spjald). 

Séu einhver merki um það að hesturinn sé sár skal kveða til mótsdýralækni sem sker úr 

um það hvort hesturinn sé hæfur til áframhaldandi keppni. 

Hvernig mæla á skeifur og hófa 

Þetta skal gera með skífumáli eða „Blondy“. Mæla skal breidd skeifunnar alls staðar á 

henni.  Þykkt hennar er mæld á sama hátt. 

Gruni dómara að hófur sé of langur er rétt að skoða hestinn þegar hann stendur á hörðu 

undirlagi.  Skoða skal hóf hestsins þegar hann stendur í þann fót og fóturinn er beinn. 

Sé hallinn framan á hófnum ekki sá sami og halli kjúkunnar af því að táin er of löng, má 

dæma hestinn úr keppni.   

Ef hallinn er sá sami, þ.e. hornið rétt en dómara finnst enn að hófurinn sé of langur þarf 

að draga undan hestinum og mæla hófinn með skífumáli frá hófbotni til efri brúnar hófs.  

Athuga skal að það sé virkilega verið að mæla til enda hófsins en ekki sé mælt með 

dautt efni við enda hófsins.  Dautt efni er efni sem fjárlægja má án þess að nota beitt 

áhald.   

Áður en dregið er undan má mæla hófinn til bráðabirgða með fremri enda skífumálsins 

eða „Blondy“. 
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Hvernig vigta skal hlífar 

Fyrst skal núllstilla vigtir og kanna áreiðanleika þeirra með lóðum.  Mælt er með notkun 

samanburðarvigtar. Heimilt er að hrista laus óhreinindi af hlíf fyrir vigtun.   

Staðsetning hnakks 

Sé hnakkur staðsettur of aftarlega er það óhollt fyrir hestinn og því er rétt að athuga 

staðsetningu hans.  

Heilbrigði hestsins 

Á alþjóðlegum mótum er tilnefndur mótsdýralæknir.  Á öðrum mótum þarf að vera hægt 

að ná í dýralækni. Sé dómari óviss um það hvort hestur sé heilbrigður eða ei skal hann 

sýna gult spjald og fara þannig fram á dýralæknisskoðun.  Einnig ef hestur hóstar eða er 

veiklulegur. 

Hvernig mæla skal velli 

Vísað er í FIPO um nákvæm mál hinna ýmsu valla.  

Skeiðvöllur  

Hafa þarf hentugt málband á hjóli til að mæla lengd skeiðvallar.  Mæla ætti að minnst 

kosti tvisvar í viðurvist mótshaldara. 

Leiki vafi á halla skeiðvallar skal haft samráð við “surveyor”.  Mótshaldari þarf að sjá til 

þess að hann sé til taks, sé þörf á því.  Þetta er mikilvægt eigi að viðurkenna met sem 

hugsanlega verða sett á  mótinu.  Tilgangur reglunnar um halla skeiðvallar er að koma í 

veg fyrir að brautin sé niður á við, eigi að vera mögulegt að viðurkenna met sem sett er á 

viðkomandi velli.  

Eigi að viðurkenna met af FEIF þarf vindhraði að vera þekktur. Til er eyðublað sem 

notað er til að fá met samþykkt og er það fyllt út af mótshaldara og undirritað af 

yfirdómara.   

Yfirdómari þarf að samþykkja rásbása, séu þeir notaðir.  

Þegar rásbásar eru notaðir er lengd skeiðvallar mæld frá ímyndaðri línu inni í básunum, 

30 cm aftan við lokun básahurðarinnar. 
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Aðrir vellir 

Mælt er með því að mæla fimivöll. Hafa skal í huga að bæði 20 x 40 m og 20 x 60 m eru 

leyfilegir. 

Athugun á hringvelli er aðallega gerður með tilliti til öryggisatriða. Sérstaklega skal 

hugað að yfirborði og athugað að þar séu hvorki holur né stórir steinar.   

Tímavarsla 

Notast skal við FIPO reglurnar. 

Staðsetning dómara inni í hringvelli 

Markmiðið er að staðsetja alla 5 dómarana þannig að þeir geti metið hraða og gæði 

gangtegundanna. Til þess að svo sé skal séð til þess að þeir hafi allir snúningsstóla. 

Það er mikilvægt að til staðar sé ritari fyrir hvern dómara, sérstaklega þar sem fleiri en 

einn hestur eru á vellinum í einu.   Þeir skulu vera við hæfi hvers dómara (t.d. geta talað 

við dómara og geta ritað niður athugasemdir fyrir dómara)  

Hin venjulega uppstilling þar sem dómarar eru staðsettir í fjórum hornum og einn í 

miðjunni (eins og fimm á teningi) gerir dómurum erfitt fyrir að dæma gæði og hraða 

gangtegundar.  Dómara skal aldrei staðsetja í hornunum eða of nálægt vellinum. 

Þegar dæmt er utan við völl er mikilvægt að dómarar séu staðsettir hæfilega langt frá 

vellinum, sérstaklega að þeir séu ekki of nálægt. Ef mögulegt er skal staðsetja dómara 

þannig að þeir séu lítillega hærra en völlurinn og ekki of nálægt beygjum vallarins. 
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2 

20.0 10.0 

19.5 9.8 

19.0 9.5 

18.5 9.3 

18.0 9.0 

17.5 8.8 

17.0 8.5 

16.5 8.3 

16.0 8.0 

15.5 7.8 

15.0 7.5 

14.5 7.3 

14.0 7.0 

13.5 6.8 

13.0 6.5 

12.5 6.3 

12.0 6.0 

11.5 5.8 

11.0 5.5 

10.5 5.3 

10.0 5.0 

9.5 4.8 

9.0 4.5 

8.5 4.3 

8.0 4.0 

7.5 3.8 

7.0 3.5 

6.5 3.3 

3 

30.0 10.0 

29.5 9.8 

29.0 9.7 

28.5 9.5 

28.0 9.3 

27.5 9.2 

27.0 9.0 

26.5 8.8 

26.0 8.7 

25.5 8.5 

25.0 8.3 

24.5 8.2 

24.0 8.0 

23.5 7.8 

23.0 7.7 

22.5 7.5 

22.0 7.3 

21.5 7.2 

21.0 7.0 

20.5 6.8 

20.0 6.7 

19.5 6.5 

19.0 6.3 

18.5 6.2 

18.0 6.0 

17.5 5.8 

17.0 5.7 

16.5 5.5 

4 

40.0 10.0 

39.5 9.9 

39.0 9.8 

38.5 9.6 

38.0 9.5 

37.5 9.4 

37.0 9.3 

36.5 9.1 

36.0 9.0 

35.5 8.9 

35.0 8.8 

34.5 8.6 

34.0 8.5 

33.5 8.4 

33.0 8.3 

32.5 8.1 

32.0 8.0 

31.5 7.9 

31.0 7.8 

30.5 7.6 

30.0 7.5 

29.5 7.4 

29.0 7.3 

28.5 7.1 

28.0 7.0 

27.5 6.9 

27.0 6.8 

26.5 6.6 

4 

10.0 2.5 

9.5 2.4 

9.0 2.3 

8.5 2.1 

8.0 2.0 

7.5 1.9 

7.0 1.8 

6.5 1.6 

6.0 1.5 

5.5 1.4 

5.0 1.3 

4.5 1.1 

4.0 1.0 

3.5 0.9 

3.0 0.8 

2.5 0.6 

2.0 0.5 

1.5 0.4 

1.0 0.3 

0.5 0.1 

0.0 0.0 

 

5 

50.0 10.0 

49.5 9.9 

49.0 9.8 

48.5 9.7 

48.0 9.6 

47.5 9.5 

47.0 9.4 

46.5 9.3 

46.0 9.2 

45.5 9.1 

45.0 9.0 

44.5 8.9 

44.0 8.8 

43.5 8.7 

43.0 8.6 

42.5 8.5 

42.0 8.4 

41.5 8.3 

41.0 8.2 

40.5 8.1 

40.0 8.0 

39.5 7.9 

39.0 7.8 

38.5 7.7 

38.0 7.6 

37.5 7.5 

37.0 7.4 

36.5 7.3 

5 

20.0 4.0 

19.5 3.9 

19.0 3.8 

18.5 3.7 

18.0 3.6 

17.5 3.5 

17.0 3.4 

16.5 3.3 

16.0 3.2 

15.5 3.1 

15.0 3.0 

14.5 2.9 

14.0 2.8 

13.5 2.7 

13.0 2.6 

12.5 2.5 

12.0 2.4 

11.5 2.3 

11.0 2.2 

10.5 2.1 

10.0 2.0 

9.5 1.9 

9.0 1.8 

8.5 1.7 

8.0 1.6 

7.5 1.5 

7.0 1.4 

6.5 1.3 
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6 

60.0 10.0 

59.5 9.9 

59.0 9.8 

58.5 9.8 

58.0 9.7 

57.5 9.6 

57.0 9.5 

56.5 9.4 

56.0 9.3 

55.5 9.3 

55.0 9.2 

54.5 9.1 

54.0 9.0 

53.5 8.9 

53.0 8.8 

52.5 8.8 

52.0 8.7 

51.5 8.6 

51.0 8.5 

50.5 8.4 

50.0 8.3 

49.5 8.3 

49.0 8.2 

48.5 8.1 

48.0 8.0 

47.5 7.9 

47.0 7.8 

46.5 7.8 

46.0 7.7 

45.5 7.6 

45.0 7.5 

44.5 7.4 

44.0 7.3 

43.5 7.3 

43.0 7.2 

42.5 7.1 

42.0 7.0 

41.5 6.9 

41.0 6.8 

40.5 6.8 

40.0 6.7 

6 

34.0 5.7 

33.5 5.6 

33.0 5.5 

32.5 5.4 

32.0 5.3 

31.5 5.3 

31.0 5.2 

30.5 5.1 

30.0 5.0 

29.5 4.9 

29.0 4.8 

28.5 4.8 

28.0 4.7 

27.5 4.6 

27.0 4.5 

26.5 4.4 

26.0 4.3 

25.5 4.3 

25.0 4.2 

24.5 4.1 

24.0 4.0 

23.5 3.9 

23.0 3.8 

22.5 3.8 

22.0 3.7 

21.5 3.6 

21.0 3.5 

20.5 3.4 

20.0 3.3 

19.5 3.3 

19.0 3.2 

18.5 3.1 

18.0 3.0 

17.5 2.9 

17.0 2.8 

16.5 2.8 

16.0 2.7 

15.5 2.6 

15.0 2.5 

14.5 2.4 

14.0 2.3 

6 

8.0 1.3 

7.5 1.3 

7.0 1.2 

6.5 1.1 

6.0 1.0 

5.5 0.9 

5.0 0.8 

4.5 0.8 

4.0 0.7 

3.5 0.6 

3.0 0.5 

2.5 0.4 

2.0 0.3 

1.5 0.3 

1.0 0.2 

0.5 0.1 

0.0 0.0 

 

7 

70.0 10.0 

69.5 9.9 

69.0 9.9 

68.5 9.8 

68.0 9.7 

67.5 9.6 

67.0 9.6 

66.5 9.5 

66.0 9.4 

65.5 9.4 

65.0 9.3 

64.5 9.2 

64.0 9.1 

63.5 9.1 

63.0 9.0 

62.5 8.9 

62.0 8.9 

61.5 8.8 

61.0 8.7 

60.5 8.6 

60.0 8.6 

59.5 8.5 

59.0 8.4 

58.5 8.4 

58.0 8.3 

57.5 8.2 

57.0 8.1 

56.5 8.1 

56.0 8.0 

55.5 7.9 

55.0 7.9 

54.5 7.8 

54.0 7.7 

53.5 7.6 

53.0 7.6 

52.5 7.5 

52.0 7.4 

51.5 7.4 

51.0 7.3 

50.5 7.2 

50.0 7.1 

7 

44.0 6.3 

43.5 6.2 

43.0 6.1 

42.5 6.1 

42.0 6.0 

41.5 5.9 

41.0 5.9 

40.5 5.8 

40.0 5.7 

39.5 5.6 

39.0 5.6 

38.5 5.5 

38.0 5.4 

37.5 5.4 

37.0 5.3 

36.5 5.2 

36.0 5.1 

35.5 5.1 

35.0 5.0 

34.5 4.9 

34.0 4.9 

33.5 4.8 

33.0 4.7 

32.5 4.6 

32.0 4.6 

31.5 4.5 

31.0 4.4 

30.5 4.4 

30.0 4.3 

29.5 4.2 

29.0 4.1 

28.5 4.1 

28.0 4.0 

27.5 3.9 

27.0 3.9 

26.5 3.8 

26.0 3.7 

25.5 3.6 

25.0 3.6 

24.5 3.5 

24.0 3.4 

7 

18.0 2.6 

17.5 2.5 

17.0 2.4 

16.5 2.4 

16.0 2.3 

15.5 2.2 

15.0 2.1 

14.5 2.1 

14.0 2.0 

13.5 1.9 

13.0 1.9 

12.5 1.8 

12.0 1.7 

11.5 1.6 

11.0 1.6 

10.5 1.5 

10.0 1.4 

9.5 1.4 

9.0 1.3 

8.5 1.2 

8.0 1.1 

7.5 1.1 

7.0 1.0 

6.5 0.9 

6.0 0.9 

5.5 0.8 

5.0 0.7 

4.5 0.6 

4.0 0.6 

3.5 0.5 

3.0 0.4 

2.5 0.4 

2.0 0.3 

1.5 0.2 

1.0 0.1 

0.5 0.1 

0.0 0.0 
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39.5 6.6 

39.0 6.5 

38.5 6.4 

38.0 6.3 

37.5 6.3 

37.0 6.2 

36.5 6.1 

36.0 6.0 

35.5 5.9 

35.0 5.8 

34.5 5.8 
 

13.5 2.3 

13.0 2.2 

12.5 2.1 

12.0 2.0 

11.5 1.9 

11.0 1.8 

10.5 1.8 

10.0 1.7 

9.5 1.6 

9.0 1.5 

8.5 1.4 
 

49.5 7.1 

49.0 7.0 

48.5 6.9 

48.0 6.9 

47.5 6.8 

47.0 6.7 

46.5 6.6 

46.0 6.6 

45.5 6.5 

45.0 6.4 

44.5 6.4 
 

23.5 3.4 

23.0 3.3 

22.5 3.2 

22.0 3.1 

21.5 3.1 

21.0 3.0 

20.5 2.9 

20.0 2.9 

19.5 2.8 

19.0 2.7 

18.5 2.6 
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Bannlisti FIPO – 1.4.2011 
FEIF Sport 

Útbúnaður sem bannaður er á hestamótum (FIPO 2.2.2.2 og FIPB 2.3.9) 

Bönnuð mél og/eða beislabúnaður er búnaður sem greinilega er hannaður með annað í huga en reið á 

íslenskum hestum, eins og til dæmis mél fyrir akstur eða mél sem eru hluti af reiðbúnaði hönnuðum fyrir 

aðra reiðmenningu eða eru notuð á annan hátt en þau eru hönnuð til. Einungi má nota tauma sem fara 

beint úr hönd reiðmannsins á viðeigandi stað á mélum eða mélalausum beislabúnaði.  

Þær skeifur, hringir eða botnar sem greinilega eru ekki framleiddir í þeim tilgangi að notast fyrir reiðhesta 

eru bannaðir. 

Til viðbótar þessum almennu reglum heldur Sportnefndin úti eftirfarndi lista yfir útbúnað sem ekki er 

leyfður af ýmsum ástæðum: 

Beisli og beislabúnaður 

 

Skáreikm með enskum múl og mexíkanskur mull ásamt öllum mélum með keðju: 

Skáreim og mexíkanskur mull passa illa með flestum þessara méla og geriri þennan útbúnað í sumum 

tilfellum mjög harðan.  Bannað frá og með 1.apríl 2011. 

 

 

 



FIPO – Leiðari 2010 

 

Hestaíþróttadómarafélag Íslands Bls. 50 

 

Þýskur mull, nasamúll og spangarmúll með öllum mélum með keðju: 

Þessi mél skulu notast með öðrum múlum þar sem þetta passer ekki vel saman og lítur illa út. Efri partu 

keðju getur auðveldlega fests í múlnum. Virkni keðjunnar truflast af ólum muslins. 

 

 

Skáreim með enskum múl og mexíkanskur mull ásamt öllum mélum með stöngum og/eða vogarafli: 

Skáreimin og mexíkanskur mull passa illa með flestum þessara méla og gerir þennan útbúnað í sumum 

tilfellum mjög harðan. Bannað frá og með 1.apríl 2011. 
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Þýskur múll, nasamúll og spangarmúll með öllum mélum með stöngum og/eða vogarafli: 

Þessi mél skulu notast með öðrum múlum þar sem þetta passer ekki vel saman og lítur illa út. Keðjan og 

neðri ól múlsins geta legið svo þétt að húðin getur auðveldlega klemmst. Virkni stanganna truflast af 

staðsetningu múlsins. 

 

 

Venjulegur beislabúnaður með mélum notaður ásamt mélalausum beislabúnaði: 

Þetta fellur ekki undir tilgang mélalausa beislabúnaðarins. 

 

Samsett Myler mél með stuttum eða löngum kjálkum (og sambærileg mél frá öðrum framleiðendum): 

Þessi tegund méla sameinar mélalausa tækni (hackamore) og mél og eru hönnuð sem þjálfunarmél. 

Bannað frá og með 12.júlí 20066 
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Perúönsk mél (og önnur mél sérstaklega hönnuð fyrir aðra reiðmennsku): 

Þessi mél henta ekki íslenskri reiðmennsku né reiðhefð. Bannað frá og með 1.febrúar 2008. 

 

Rennitaumamél (mél sem geta hreyfst upp og niður eftir kinnól beislis): 

Þessi mél eru eingöngu ætluð til leiðréttingar og/eða þjálfunar og eru ekki ætluð til sýninga á hestum. 
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Skeifur, hringir og botnar 

 

Hringur má einungis hafa eina tengingu, ekki breiðari en 20,0 mm sem tengir aðra hliðina við hina. 

Hringur telst vera botn ef það er annars konar tenging á milli hliða hans: 

Þetta á einnig við þegar tengingin er úr ofnu efni. Styrkingar til að halda hringnum á sínum stað undir 

skeifunni eru leyfðar. 

 

Ef fylling er í hófnum, með eða án botns er einungis leyfilegt að hafa skeifu að hámarki 8,0 mm þykka: 

Um leið og eitthvert efni er innan hófsins (þar með talin skeifan) á raglan um botna við, jafnvel þótt 

enginn botn sé notaður. 

 

 

Meiri upplýsingar og myndir má finna á heimasíðu FEIF – www.feif.org – SPORT – FIPO 

Myndir eru einungis til skýringar og eru ekki endilega tæmandi. 

http://www.feif.org/

