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AANGESPANNEN


Deze gehoorzaamheidstest wordt afgelegd met een 4-wielig rijtuig.



Er mag opgetuigd worden met zowel een borst- als een gareeltuig.



De kledij van menner en groom zal aangepast zijn aan de stijl van het rijtuig.
Menschort, hoofddeksel, handschoenen en menzweep in de hand voor de menner.

ONDER HET ZADEL


De hengst moet gereden worden met gewoon hoofdstel en gebroken trens, eventueel met een
dressuurzweepje maar zonder sporen.



Kledij ruiter : beige of witte rijbroek met jas, en tok.

BEOORDELING


De menner/ruiter mag de eigenaar zijn of een derde persoon, aangeduid door de eigenaar.



De beoordeling berust op het geheel menner/Fjord of ruiter/Fjord en met toekenning van punten /10 en
voor tien items.



Om te slagen mag er geen 5/10 of minder voorkomen op één van de items.



Er is geen predikaat aan verbonden. Het slagen van de test is wel een voorwaarde voor het goedkeuring.

De items :
- Gedrag bij het optuigen en gedurende de test
- Stap
- Draf
- Stilstand en achterwaartse passen
- Trekvastheid en gewilligheid
- Temperament
- Karakter
- Houding
- Wendbaarheid
- Totale indruk

AANGESPANNEN GEHOORZAAMHEIDSTEST – Hengsten van 3 jaar oud

De hengst wordt aan de hand in de ring verwacht en moet opgetuigd en aangespannen worden door de menner, in
het bijzijn van de jury.
De groom blijft aan de hoofd van de paard.
1. Bij A binnenkomen in arbeidsstap op de rechterhand.
2. Tussen C en M in arbeidsdraf, bij A afwenden, bij X stilstaan en groeten.
Daarna voorwaarts in arbeidsstap.
3. Bij C grote volte op de linkerhand in arbeidsdraf + 20 m,
4. Bij H in stap, bij A afwenden en bij X halthouden, 10 sec. stilstaan
Daarna enkele passen + 4 passen achterwaarts
5. Daarna in stap een 8 figuur maken tussen X-C-X met een cirkel diameter +- 5 m
6. Daarna in arbeidsdraf, bij A op de linkerhand éénmaal rond
7. Bij A afwenden, bij X halthouden en groeten.
8. Bij C op de rechterhand over M-B-A de rijbaan verlaten, in stap.

AANGESPANNEN GEHOORZAAMHEIDSTEST – Hengsten van 4 jaar oud

De hengst wordt aan de hand in de ring verwacht en moet opgetuigd en aangespannen worden door de menner, in
het bijzijn van de jury.
De groom blijft aan de hoofd van de paard.
Binnenkomen in stap op linkerhand, bij A afwenden, bij X stilstaan en groeten.
Een jurylid neemt plaats achteraan op de koets.
De test bestaat uit 2 delen :
In de piste : Enkele behendigheidshindernissen zijn opgesteld in de piste. De hindernissen worden afgelegd in stap of
in draf en in de volgorde gevraagd door het jurylid.
Er zal een lijst van een tiental proeven opgemaakt worden waaruit er een viertal afgelegd worden.
Op de openbare weg : De hengst moet aangepast gedrag vertonen in de zich voordoende verkeerssituaties.

GEHOORZAAMHEIDSTEST ONDER HET ZADEL - Hengsten van 5 jaar of ouder

De hengst wordt aan de hand in de ring verwacht en moet opgetuigd en opgezadeld worden door de ruiter, in het
bijzijn van de jury.
Een groom blijft aan de hoofd van de paard.

1. Opzadelen voor de Jury tussen X en C
2. Opstijgen, groeten, en in arbeidsstap bij C op de linkerhand hoefslag volgen.
3. Bij A in arbeidsdraf
4. Bij H.X.F. van hand veranderen
5. Bij A afwenden, bij X 10 sec stilstaan, daarna enkele passen achterwaarts
6. Voorwaarts in arbeidsdraf bij C op de rechterhand 1x rond
7. Tussen C en M galop rechts aanspringen 1x rond
8. Tussen C en M arbeidsdraf, Bij M.X.K. van hand veranderen
9. Tussen A en F galop links aanspringen 1x rond
10. Tussen A en F arbeidsdraf tot bij E
11. Bij E grote volte in arbeidsdraf 1x rond
12. Bij A afwenden, tussen A en X in stap
13. Tussen X en C halthouden en groeten, daarna de rijbaan verlaten

