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Einkunnagjöf í Tölt in Harmony 

Dæmt er á skalanum núll til tíu. Við ranga reið er knapinn flautaður út, fær -2 og ríður atriðið aftur. 

Gildir jafnframt ef gleymt er að heilsa eða önnur frávik frá réttri sýningu. 

Gölluð sýning: 0-3,5 

Meðalsýning: 4-6,5 

Góð sýning: 7-10 þaraf einkunn yfir átta þegar allar kröfur eru uppfylltar. 

 

Fyrsta þrep 
Takturinn er ekki hreinn og hesturinn að mestu spenntur. 

Einkunn: Í lægri hluta gallaðrar sýningar. 

 

Óhreinn taktur á köflum og hesturinn á köflum eitthvað spenntur. 

Einkunn: Efri hluti gallaðrar sýningar. 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn á köflum mjúkur og þjáll. Ójafnt taumsamband eða taumsambandi 

ábótavant. 

Einkunn: Neðri hluti meðalsýningar. 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn er á köflum mjúkur og þjáll, samband ásættanlegt. 

Einkunn: Efri hluti meðalsýningar. 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn er að mestu mjúkur og þjáll og byrjar að lengja yfirlínuna. 

Einkunn: Neðri hluti góðrar sýningar. 

 

Takturinn er hreinn, hesturinn er mjúkur og þjáll, eftirgefanlegur og taumsamband er gott. 

Einkunn: Efri hluti góðrar sýningar. 

 

Annað þrep 
Takturinn er ekki hreinn og hesturinn er að mestu spenntur. 

Einkunn: Lægri hluti gallaðrar sýningar. 

 

Óhreinn taktur á köflum og hesturinn á köflum eitthvað spenntur. 

Einkunn: Efri hluti gallaðrar sýningar. 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn er á köflum mjúkur og þjáll. Ójafnt taumsamband eða 

taumsambandi ábótavant. 

Einkunn: Neðri hluti meðalsýningar. 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn er á köflum mjúkur og þjáll með ásættanlegt taumsamband en 

hesturinn er ekki eftirgefanlegur. 
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Einkunn: Neðri hluti meðalsýningar. 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn er að mestu mjúkur og þjáll og byrjar að lengja yfirlínuna og hestur 

og knapi eru í gódu samspili. 

Einkunn: Efri hluti  medal sýningar. 

 

Takturinn er hreinn, hesturinn er mjúkur og thjáll med velvda yfirlínu. Gott samband knapa og hests 

og hesturinn gengur í gódu jafnvaegi. 

Einkunn: Nedri hluti gódrar sýningar 

 

Takturinn er hreinn, hesturinn er mjúkur og thjáll og med velvda yfirlínu. Gott samband knapa og 

hests og  hesturinn gengur í gódum burdi og er samspora. 

Einkunn: Efri hluti gódrar sýningar. 

 

Thridja threp  
Takturinn er ekki hreinn og hesturinn að mestu spenntur. 

Einkunn: Í lægri hluta gallaðrar sýningar. 

 
Óhreinn taktur á köflum og hesturinn á köflum eitthvað spenntur. 

Einkunn: Efri hluti gallaðrar sýningar. 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn er á köflum mjúkur og þjáll. Ójafnt taumsamband eða 

taumsambandi ábótavant. 

Einkunn: Efri hluti galladrar sýningar 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn er á köflum mjúkur og þjáll með ásættanlegt taumsamband en 

hesturinn er ekki eftirgefanlegur. 

Einkunn: Neðri hluti meðalsýningar. 

 

Takturinn er hreinn og hesturinn er að mestu mjúkur og þjáll og byrjar að lengja yfirlínuna og hestur 

og knapi eru í gódu samspili. 

Einkunn: Efri hluti  medal sýningar. 

 

Takturinn er hreinn, hesturinn er mjúkur og thjáll med velvda yfirlínu. Gott samband knapa og hests 

og hesturinn gengur í gódu jafnvaegi. 

Nedri hluti gódrar sýningar 

 

Takturinn er hreinn, hesturinn er mjúkur og thjáll og med velvda yfirlínu. Gott samband knapa og 

hests og  hesturinn gengur í gódum burdi og er samspora. 

Einkunn: Midhluti medalsýningar. 

 

Takturinn er hreinn, hesturinn er mjúkur og thjáll og med velvda yfirlínu. Gott samband knapa og 

hests og  hesturinn gengur í mkklum burdi og er samspora  

Einkunn: Efri hluti gódrar sýningar. 


