
©Tölt in Harmony / Denni Hauksson 
 

 

               Tölt in Harmony 

                                                 Fyrsta þrep 

Markmið: Að stuðla að hestvænni íþrótt með betur undirbúna hesta. 

Völlurinn er 20x40m eða 20x60m. 

Á stærri vellinum eru skammhliðarnar riðnar sem 18 metra hringur út frá C/A. Á minni vellinum eru 

skammhliðar riðnar sem 14 metra hringur út frá C/A. Atriði eitt og tvö eru riðin á tölti eða brokki, en 

bæði atriðin skulu sýnd á sömu gangtegund. Ef atriði er sýnt á brokki skal riðið í stígandi ásetu á ytri 

skástæðu og skipti á skástæðum í X. Atriði þrjú er á feti með stöðvun við C. 

Frá því að knapi ríður inn á völlinn hefur hann að hámarki eina mínútu til að hefja sýningu í A. 

Sýningunni er skipt upp í þrjú atriði: 

Atriði 1: Áttur. Riðið er á vinnu- til meðalhraða á tölti eða brokki og heilsað við A. Riðin er ein umferð 

í áttur (sjá teikningu). Mikilvægt er að halda jöfnum hrynjanda (takti og hraða) allt atriðið. Í A hefst 

atriði 2. 

Atriði 2: Baugar. Riðið er á frjálsum hraða (sami hraði allt atriðið) ein umferð á 18/14 m hringnum  

við A. Þá er riðið eftir skálínunni að hinni skammhliðinn þar sem riðin er ein umferð á hringnum við C. 

Þá er riðið eftir skálínunni og við A hefst atriði 3. 

Atriði þrjú: Skálínur á feti. Við A er gangskipting í fet og riðið eftir skálínunni á slökum en einbeittum 

hesti við taum. Við C er stöðvað í þrjár sekúndur og kvatt.  

Knapi velur eigin tónlist og hversu hátt hún skal spiluð (lágt, miðlungs eða hátt). Ef knapi skilar ekki 

inn tónlist er valið fyrir hann. 

Skyldubúnaður: Hnakkur (með eða án virkis), höfuðleður, mél, taumar og fjórar skeifur (járning skv. 

FIPO). Leyfilegur aukabúnaður: Reiðmúll og dýna undir hnakk. Hlífar eða þyngingar á hófa eða fætur 

er ekki leyfilegt. Ekki er leyfilegt að ríða með písk. Teygjur og/eða fléttur í fax er leyfilegt. 

Klæðnaður knapa skal vera skv. FIPO. 

Á fyrsta þrepi er dæmt samkvæmt fyrstu stigum hins klassíska þjálfunarstiga, þ.e.a.s. taktur, 

mýkt/þjálni og samband. 
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Tölt in Harmony 

Annað þrep 

Markmið: Að stuðla að hestvænni íþrótt með betur undirbúna hesta. 

Völlurinn er 20x40m eða 20x60m. 

Á stærri vellinum eru skammhliðarnar riðnar sem 18 metra hringur út frá A/C. Á minni vellinum eru 

skammhliðar riðnar sem 14 metra hringur út frá A/C. Á hvorri skammhlið er auk þess 8m baugar út 

frá A/C. Öll atriði eru riðin á tölti að frátalinni gangskiptingunni niður í fet áður en stöðvað er í atriði 

þrjú.  

Frá því að knapi ríður inn á völlinn hefur hann að hámarki eina mínútu til að hefja sýningu í A. 

Sýningunni er skipt í þrjú atriði: 

Atriði 1: Áttur. Riðið er á vinnu- til meðalhraða á tölti og heilsað við A. Riðin er ein umferð í vinnu- til 

meðal hraða í áttur (sjá teikningu). Mikilvægt er að halda jöfnum hrynjanda (takti og hraða) allt 

atriðið. Við A hefst atriði 2. 

Atriði 2: Baugar. Riðin er á frjálsum hraða (sami hraði allt atriðið) ein umferð á 8m baug við A. Þá er 

riðið eftir skálínunni að hinni skammhliðinn þar sem riðin er ein umferð á 8m baug við C. 

Atriði þrjú: Hraðabreytingar. Riðið er á vinnuhraða á tölti framhjá C og inn á skálínuna þar sem 

hraðaaukning hefst. Við X byrjar niðurhæging og þar sem beygða sporið byrjar skal hesturinn vera 

kominn niður í vinnuhraða fram að næstu skálínu þar sem seinni aukningin byrjar. Seinni 

niðurhægingin hefst við X og þar sem beygða sporið byrjar skal hesturinn vera kominn niður á 

vinnuhraða. Því næst er hægt niður í fet og við C er stöðvað í þrjár sekúndur og kvatt.   

Knapi velur eigin tónlist og hversu hátt hún skal spiluð (lágt, miðlungs eða hátt). Ef knapi skilar ekki 

inn tónlist er valið fyrir hann. 

Skyldubúnaður: Hnakkur (með eða án virkis), höfuðleður, mél, taumar og fjórar skeifur (járning skv. 

FIPO). Leyfilegur aukabúnaður: Reiðmúll og dýna undir hnakk. Hlífar eða þyngingar á hófa eða fætur 

er ekki leyfilegt. Ekki er leyfilegt að ríða með písk. Teygjur og/eða fléttur í fax er leyfilegt. 

Klæðnaður knapa skal vera skv. FIPO. 

Á öðru þrepi er dæmt samkvæmt fyrstu fimm stigum hins klassíska þjálfunarstiga, þ.e.a.s. taktur, 

mýkt/þjálni, samband, faðurmagn og samspora. 
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               Tölt in Harmony 

                                                 Þriðja þrep 

Markmið: Að stuðla að hestvænni íþrótt með betur undirbúna hesta. 

Völlurinn er 20x40m eða 20x60m. 

Á stærri vellinum eru skammhliðarnar riðnar sem 18 metra hringur út frá A/C. Á minni vellinum eru 

skammhliðar riðnar sem 14 metra hringur út frá A/C. Á hvorri skammhlið er auk þess 8m baugar út 

frá A/C. Öll atriði eru riðin á tölti að frátalinni gangskiptingunni niður í fet áður en stöðvað er í atriði 

þrjú.  

Frá því að knapi ríður inn á völlinn hefur hann að hámarki eina mínútu til að hefja sýningu í A. 

Sýningunni er skipt í þrjú atriði: 

Atriði 1: Áttur. Riðið er á vinnu- til meðalhraða á tölti og heilsað við A. Riðin er ein umferð í vinnu- til 

meðal hraða í áttur (sjá teikningu). Mikilvægt er að halda jöfnum hrynjanda (takti og hraða) allt 

atriðið. Við A hefst atriði 2. 

Atriði 2: Baugar. Riðin er á frjálsum hraða (sami hraði allt atriðið)eftir skálínunni og þar riðnar tvær 

umferðir á 8m baug (sjá teikningu). Þá er riðið eftir skálínunni að hinum baugnum þar sem einnig eru 

riðnar tvær umferðir. Að því loknu er riðið eftir skálínunni og við C hefst atriði þrjú. 

Atriði þrjú: Hraðabreytingar. Riðið er á vinnuhraða á tölti framhjá C og inn á skálínuna þar sem 

hraðaaukning hefst. Við X byrjar niðurhæging og þar sem beygða sporið byrjar skal hesturinn vera 

kominn niður í vinnuhraða fram að næstu skálínu þar sem seinni aukningin byrjar. Seinni 

niðurhægingin hefst við X og þar sem beygða sporið byrjar skal hesturinn vera kominn niður á 

vinnuhraða. Því næst er hægt niður í fet og við C er stöðvað í þrjár sekúndur og kvatt.   

Knapi velur eigin tónlist og hversu hátt hún skal spiluð (lágt, miðlungs eða hátt). Ef knapi skilar ekki 

inn tónlist er valið fyrir hann. 

Skyldubúnaður: Hnakkur (með eða án virkis), höfuðleður, mél, taumar og fjórar skeifur (járning skv. 

FIPO). Leyfilegur aukabúnaður: Reiðmúll og dýna undir hnakk. Hlífar eða þyngingar á hófa eða fætur 

er ekki leyfilegt. Ekki er leyfilegt að ríða með písk. Teygjur og/eða fléttur í fax er leyfilegt. 

Klæðnaður knapa skal vera skv. FIPO. 

Á öðru þrepi er dæmt samkvæmt öllum stigum hins klassíska þjálfunarstiga, þ.e.a.s. taktur, 

mýkt/þjálni, samband, faðurmagn og samspora. 

 


