
DANSK TINKER FORENING LANGELINER PRØVE 
Anvendes som lydighedsprøve  

Max tid 20 min.                       Max point. 

 

Gennemføres i skridt og trav 

1.  A.  Indgang i trense/hovedlag                                10 

 X.  parade- opseling- (medhælper SKAL anvendes)-  

  Der må skridtes en omgang 

2. X.  parade (forben ud for topper)- stilstand 5 sek- hilse 10 

 X. Igangsætning skridt    

 C. Vend til højre 

 M. vend skråt igennem (igennem toppene) 

 

3. B.  sæt i trav – volte til venstre (igennem toppene) 10 

 

4.  B. Sæt i skridt     10 

 C. slangegang 2 buer 

 

5. A.  vend af midtlinjen   10 

 G. Parade- stilstand 5 sek- tilbagetrædning 3 meter  

 

6. X.  Parade- stilstand 5 sek- igangsætning  10 

 

7.  C.  vend til venstre   10 

 H. Skråt igennem - igennem toppe 

 

8. E.  Sæt i trav    10 

 EXBXE 2 små volter som 8 – tal 

 

9. E Sæt i skridt    10 

 M. slangegang i 2 buer 
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10. A. vend af midtlinje 

 X. parade (forben ud for toppe)- stilstand i 5 sek- hilse 10 

 

11.  X.  Afseling (medhjælper SKAL bruges)- udgang i trense 10 

 

 Karakterer for samlet indtryk af hesten  

12. Spændstighed (fremadsøgning og sving).               Koefficient 2 20 

 og skridt (frihed og regelmæssighed). 

 

13. Lydighed (opmærksomhed og tillid, smidighed       Koefficient 2 20 

 og lethed ved øvelsernes udførelse) 

 Accept af bidet  

 

Højeste karaktersum: 150 Minimum karaktersum: 75 Fradrag af point: 
Fejlkørsel eller udeladelse af en øvelse: 1. gang 2 point –2. gang 4 point – 
3. gang 8 point –4 gang diskvalifikation. 
Overskridelse af fastsat tid:  ½ point for hvert påbegyndt sekund. 
Programmet må læses op under kørslen. Korrektioner er tilladt 
 
 
 

Seletøj og lang køreline placeres på banen inden start. 

Hesten trækkes ind på banen i trense/hovedlag. 

En medhjælper skal holde hesten mens der seles op. 

Hesten køres under hele prøven min 2 meter bag hesten, det er 
  ikke tilladt at gå ved siden af hesten. 

Programmet må oplæses under gennemkørslen. Kusk sørger selv for evt. oplæser.  
 Korrektioner er tilladt. 

En medhjælper skal holde hesten mens Der seles af.  

Hesten trækkes ud af banen i trense/hovedlag. 

Rytteren er iført praktisk påklædning, gerne DTF ś farver sort og hvid. 

Kørepisk er tilladt. 

Max. tid er 20 minutter. 

Prøven bedømmes efter 10 skalaen, minimumskrav for bestået prøve er 75 point 
  Alm og kørebid tilladt, bidløs IKKE tilladt 
  Ridehjelm må anvendes, men ikke et krav 
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Karakter skala    Bogstavers placerings på banen  

     20x40 m 

            C 

0.    Ikke vist  

1. Meget dårlig            H  M 

2. Dårligt              

3. Jævnt dårligt 
4. Utilfredsstillende 
5. Godkendt 
6. Tilfredsstillende 
7. Ret godt 
8. Godt              
9. Særdeles godt            E  B 
10. Udmærket 
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