
VÆLG DIN KLASSE UD FRA DIN INTERESSE
MUSKLER, BEVÆGELSE, BIOMEKANIK LONGE OG JORDARBEJDE AT HAVE HESTEN LØS KLASSISK DRESSUR AKADEMISK DRESSUR SKOVTUR HORSE-MAN-SHIP

**** Biomekanik er klasser, hvis 
formål det er at uddanne rytteren i 

at have forståelse for hvad der sker i 
hesten krop. Der kigges på muskler og 

bevægelse

**** Jordarbejde er programmer der 
tager øvelser fra almindelig daglig 
håndtering samt longering ind i et 
program. Krydret med lidt trick og 

showprægning. Jordarbejde er primært 
lydighedsprogrammer.

**** Løsarbejde er klasser udført fra 
jorden, hvor hesten er helt fri for snor 
eller longe. Programmerne kræver stor 
kommunikationsevne og forståelse for 
adfærd. Øvelserne går fra basis-øvelser 

uden snor i de lette niveauer, til ren 
show i de højere niveauer.

**** HVF-dressur / DHE-dressur
Dressurprogrammerne er det der 
kommer tættest på en ‘almindelig 

dressur-klasse’ som du kender den. 

**** AID er klasser der tager udgang-
spunkt i den akademiske måde at 
opbygge en stærk og sund hest

**** Agility Trail er agility-klasser der 
rides. Der navigeres igennem en forhin-
dringbane, som både består forskellige 
øvelser der indeholder: Tempo-kontrol, 

mod, kommunikation, tillid.

**** Jordarbejde er programmer der 
tager øvelser fra almindelig daglig 
håndtering samt longering ind i et 
program. Krydret med lidt trick og 

showprægning. Jordarbejde er primært 
lydighedsprogrammer.

Jordarbejdsprogrammerne er nok de 
programmer, der afspejler ‘HorseMan-

Ship’ som vi kender det idag.

*** HVF-Spring er klasser hvor den 
gode træning er i højsædet. De 

kombinerer springning, dressur og sjove 
øvelser, inspireret af Pony Games

*** Løsarbejde er klasser udført fra 
jorden, hvor hesten er helt fri for snor 

eller longe.
Programmerne kræver stor kommunika-

tionsevne og forståelse for adfærd.
Øvelserne går fra basis-øvelser uden 

snor i de lette niveauer, til ren show i de 
højere niveauer.

** Jordarbejde er programmer der tager 
øvelser fra almindelig daglig håndtering 
samt longering ind i et program. Krydret 
med lidt trick og showprægning. Jordar-
bejde er primært lydighedsprogrammer. 
Jordarbejde kan bruges som forarbejde 

til eksempelvis løsarbejde.

*** AID er klasser der tager udgang-
spunkt i den akademiske måde at 
opbygge en stærk og sund hest.

Her indgår mange af de sidebevægelser 
du kender fra klassisk dressur

*** HVF-dressur / DHE-dressur
Dressurprogrammerne er det der 
kommer tættest på en ‘almindelig 

dressur-klasse’ som du kender den. 

*** HVF-Spring er klasser hvor den 
gode træning er i højsædet. De 

kombinerer springning, dressur og sjove 
øvelser, inspireret af Pony Games

**** Løsarbejde er klasser udført fra 
jorden, hvor hesten er helt fri for snor 
eller longe. Programmerne kræver stor 
kommunikationsevne og forståelse for 
adfærd. Øvelserne går fra basis-øvelser 

uden snor i de lette niveauer, til ren 
show i de højere niveauer.

** AID er klasser der tager udgang-
spunkt i den akademiske måde at 
opbygge en stærk og sund hest

** AID er klasser der tager udgang-
spunkt i den akademiske måde at 
opbygge en stærk og sund hest.

I AID-klasserne kan man deltage med 
hesten i lange liner.

*** Showklassen er ren show. Du 
sammensætter selv dit program, og 

klasses bedømmes ud fra showfaktor. 
Der er faktisk ikke rigtig nogen regler 

for hvad du må stille op med - så 
længe hestevelfaerd.dk’s manihest ikke 

kompromitteres.

** Biomekanik er klasser, hvis formål 
det er at uddanne rytteren i at have 
forståelse for hvad der sker i hesten 

krop. Der kigges på muskler og 
bevægelse.

Øvelserne tager udgangspunkt i almin-
delige dressur-øvelser med et twist.

** Biomekanik er klasser, hvis formål 
det er at uddanne rytteren i at have 
forståelse for hvad der sker i hesten 

krop. Der kigges på muskler og 
bevægelse.

**** Agility & Agility Run er en forhin-
dringsbane som man går igennem med 
hesten. Øvelserne består af ting der er: 

– farlige og kræver mod 
– kræver tempokontrol 

– kræver god kommunikation 
– kræver tillid 

Passer bedst ****  |  Passer godt ***  |  Passer OK **  |

TRICKS OG SHOW KØRSEL SPRING, MILITARY, TREC CORDEO

**** Løsarbejde er klasser udført fra 
jorden, hvor hesten er helt fri for snor 
eller longe. Programmerne kræver stor 
kommunikationsevne og forståelse for 
adfærd. Øvelserne går fra basis-øvelser 

uden snor i de lette niveauer, til ren 
show i de højere niveauer.

** AID er klasser der tager udgang-
spunkt i den akademiske måde at 
opbygge en stærk og sund hest.

I AID-klasserne kan man deltage med 
hesten i lange liner.

**** HVF-Spring er klasser hvor 
den gode træning er i højsædet. De 

kombinerer springning, dressur og sjove 
øvelser, inspireret af Pony Games

**** 
ALLE KLASSER MÅ STARTES I CORDEO, 

BIDLØS, BID, KAPSUN OSV. så længe 
hestevelfaerd.dk’s MANIHEST ikke 

kompromitteres.

**** Jordarbejde er programmer der 
tager øvelser fra almindelig daglig 
håndtering samt longering ind i et 
program. Krydret med lidt trick og 

showprægning. Jordarbejde er primært 
lydighedsprogrammer.

**** Agility Trail er agility-klasser der 
rides. Der navigeres igennem en forhin-
dringbane, som både består forskellige 
øvelser der indeholder: Tempo-kontrol, 

mod, kommunikation, tillid.
Agility Trail må startes i køre-liner.

**** Agility Trail er agility-klasser der 
rides. Der navigeres igennem en forhin-
dringbane, som både består forskellige 
øvelser der indeholder: Tempo-kontrol, 

mod, kommunikation, tillid.

*** Showklassen er ren show. Du 
sammensætter selv dit program, og 

klasses bedømmes ud fra showfaktor. 
Der er faktisk ikke rigtig nogen regler 

for hvad du må stille op med - så 
længe hestevelfaerd.dk’s manihest ikke 

kompromitteres.

Passer bedst ****  |  Passer godt ***  |  Passer OK **  |

SKEMAET HER ER VEJLEDENDE. 
Dette skema er tiltænkt dig, der ikke helt kender til vores programmer 

og stævner. Skemaet tager udgangspunkt i din dagligdag og hvad 
du godt kan lide at lave med din hest og lister så forslag op, samt en 
kort beskrivelse af, hvilken klasse der muligvis kan passe ind I jeres 
deltagelse. Det er op til dig selv, at få læst op på de enkelte klasser 
og finde ud af, om de også afspejlder det du selv mener du er bedst 

til eller har lyst til at starte.

Skulle der være mangler eller fejl i skemaet, hører vi rigtig gerne fra 
Jer på staevne@hestevelfaerd.dk

Yderligere klassebeskrivelser og download af 
programmer finder du her: 

http://www.hestevelfaerd.dk/konkurrencer/beskrivelser-af-klasser

Hestevelfaerd.dk tager intet ansvar for evt fejl-tilmelding ud fra dette skema.


