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Konkurrenceregler ved Gletta mesterskabet 

TÖLT OG GANGARTSKLASSER 
 

Tölt T.5 (Niveau: middelsvær) 

UDTAGELSE: Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen samtidig. Der rides på 

speakers kommando. Volte vælges ved tilmelding. 

1. Langsom tølt. Hesten tages i skridt, og der skiftes volte. 

2. Langsom tølt på kortsiden. På langsiden tydelig øgning af skridtlængden. 

FINALE: Finalisterne rider samtidig på og speakers kommando. Der rides samme opgavedele 

som i udtagelsen i samme rækkefølge. Volte vælges ved afstemning. 

 

Tölt T.6 (Niveau: middel) 

UDTAGELSE: Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen samtidig. Der rides på 

speakers kommando. Volte vælges ved tilmelding. 

1. Valgfrit tempo tølt. Hesten tages ned i skridt, og der skiftes volte. 

2. Langsom til middel tempo tølt, på langsiderne går hesten for helt løse tøjler, og rytteren 

holder tøjlerne i den ene hånd og viser tydeligt, at der ikke er tøjlekontakt til hestens mund. 

FINALE: Finalisterne rider samtidig og på speakers kommando. Der rides samme opgavedele 

som i udtagelsen i samme rækkefølge. Volte vælges ved afstemning. 

 

Tölt T.8 junior og T.8 voksen (Niveau: let) 

UDTAGELSE: Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen samtidig. Der rides på 

speakers kommando. Volte vælges ved tilmelding. 

1. Valgfrit tempo tølt. Hesten tages ned i skridt, og der skiftes volte. 

2. Valgfrit tempo tølt. 

FINALE: Finalisterne rider samtidig og på speakers kommando. Der rides samme opgavedele 

som i udtagelsen. Volte vælges ved afstemning. 
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Firgang 4.3 (Niveau: middelsvær) 

UDTAGELSE: Disciplinen afvikles med 2 - 3 ekvipager samtidig  på speakers 

kommando/instruktion. Volte vælges ved tilmelding. Gangarterne vises i følgende rækkefølge: 

1. Langsom tempo tølt 

2. Langsom- til middel trav 

3. Middel skridt 

4. Langsom- til middel galop 

5. Middel til hurtig tølt 

FINALE: Finalisterne rider samtidig på speakers kommando. Der rides samme opgavedele 

som i udtagelsen i samme rækkefølge. Volte vælges ved afstemning. 

 

4.5 junior og 4.5 voksen (Niveau: let) 

UDTAGELSE: Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen samtidig. Der rides på 

speakers kommando. Volte vælges ved tilmelding. Gangarterne vises i følgende rækkefølge: 

1. Valgfrit tempo tølt 

2. Langsom- til middel trav 

3. Middel skridt 

4. Langsom- til middel galop 

FINALE: Finalisterne rider samtidig på speakers kommando. Der rides samme opgavedele 

som i udtagelsen i samme rækkefølge. Volte vælges ved afstemning. 

 

Glettas egne konkurrencer 

 

Smukkeste gangart 

Pyntede og udklædte ekvipager kan stille op i denne konkurrence, man kan stille op i par eller 

hold. 

1. Der rides en volte i valgfrit gangart. Hesten vendes rundt. 

2. Der rides en volte i samme gangart på den anden volte. 

Vælger man (eller hesten...) en anden gangart den anden vej rundt, gives der karakter for den. 

Der gives én samlet karakter, som dækker over gangartens kvalitet (hestens), nobel og 
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beundringsværdig optræden (rytterens), og skøn og ædel fremtoning (den samlede ekvipage). 

Rider man i ”par” eller flere får hver ekvipage karakter, og gennemsnittet af karaktererne er 

parrets samlede karakter. 

Al udklædning og pynt, der fremhæver hest og rytters skønne og ædle fremtoning er tilladt, så 

længe det ikke er til fare for hest, rytter eller publikum. 

 

Firgang-stafet 

To hold med fire ekvipager konkurrerer mod hinanden på tid. De to hold har start og mål i 

hver sin ende af banen. Alle rider på venstre volte. 

Holdets første rytter rider en runde i galop, giver stafetten til anden rytter på sit eget hold, 

som rider en runde i trav, stafetten gives til holdets tredje rytter, som rider en runde i tølt, 

stafetten gives til holdets fjerde rytter, som rider en runde i skridt til målstregen. 

I finalen rider de to hold med den bedste tid mod hinanden. 

Hvert hold har sin egen dommer og tidtager, som holder øje med at stafetten afleveres rigtigt. 

 

Øl-tölt 

To ekvipager starter i hver sin ende af banen med et fuldt krus øl (eller sodavand). De rider 

rundt i tølt på hver sin volte og skal passere hinanden med kruset i hånden.  

Placeringer udregnes efter tid og hvor meget øl, der er tilbage i kruset. Efter måling er det 

tilladt rytteren at styrke sig med resten af indholdet i glasset. 

For hver cm. øl, der er skvulpet over pålægges straftid på 10 sekunder. Den hurtigste rytter 

vinder. 

 

Behændighed 

Konkurrencen består af en række opgaver, som man løser sammen med sin hest. Det kan 

være at gå over et stykke plastik, at åbne en låge fra hesteryg, at spise en flødebolle fra 

hestens bagdel – og meget mere      . Der er flere ekvipager på banen samtidig. 

Vinderen er den, der løser flest opgaver fejlfrit og i godt samarbejde med sin hest. 

 

Reglerne er senest opdateret 2. februar 2020 

GOD FORNØJELSE! 


