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Domarhandledning Tölt in Harmony 
 
 
 
Nivå 1  Krav:  Takt  Lösgjordhet  Kontakt 
 
Felområde 0-3,5: Oren takt, ej lösgjord, hög form, felställd, skev på raka spår, grov eller 
obalanserad ridning. Totalt felplacerade skänklar eller handställning. Mycket ojämnt 
tempo i något av momenten. 
 
Medelområde 4-6,5: Ren takt förutom enstaka misstag (rollningar eller tillfälliga 
spänningar som ger taktfel) Lösgjord till viss del och börjar bli eftergiven. Rättställd på 
böjde spår och mestadels rak på de raka partierna. Ryttaren sitter någorlunda rakt över 
hästen och är följsam. Tydliga hjälper men ej grova. Fortfarande kan visst motstånd hos 
hästen finnas. Om takten är ren och hästen följer ryttarens anvisningar utan stora 
problem så bör man sätta i medelområdet. Bitvis något ojämnt tempo kan accepteras. 
 
Bra område 7-10: Hästen har bra takt, eftergiven för lätta hjälper och lösgjord men ej 
kommit till att arbeta med schvung. Ryttaren har bra kontakt och är välplacerad. 
Harmoniskt. Jämt och balanserat tempo. 
 
 
 
 
Nivå 2  Krav:  Takt  Lösgjordhet  Kontakt  Schwung  Rakriktning 
 
Felområde 0-3,5: Oren takt, hästen är inte lösgjord, oföljsamma eller något grova 
hjälper. Mycket ojämnt tempo i något av momenten. Utebliven ökning i moment 3. 
 
Medelområde 4-6,5: Hästen har bra takt, är mestadels lösgjord och eftergiven för lätta 
hjälper. Ryttaren har god kontakt. Bitvis något ojämnt tempo och eller något svag ökning 
kan accepteras. 
 
Bra område 7-10: Det är bra takt, lösgjordhet och kontakt. Hästen har börjat gå med 
schwung och är rakriktad. Dvs går jämnt i båda varven och spårar helt på raka spår. 
Behöver ej vara samlad. Jämt och balanserat tempo. 
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Nivå 3  Krav:  Takt  Lösgjordhet  Kontakt  Schwung  Rakriktning  
Samling 
 
Felområde 0-3,5: Oren takt. Spänningar som leder till att lösgjordheten går förlorad. 
Mycket ojämnt tempo i något av momenten. Utebliven ökning i moment 3. 
 
Medelområde 4-6,5: Det är bra takt, lösgjordhet och kontakt. Hästen har börjat gå med 
schwung och är rakriktad. Dvs går jämnt i båda varven och spårar helt på raka spår. 
Behöver ej vara samlad. Bitvis något ojämnt tempo och eller något svag ökning kan 
accepteras.  
 
Bra område 7-10: Allt i medelområdet och hästen har påbörjat samling med bibehållen 
lösgjordhet. Jämt och balanserat tempo. 
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