Tevlingsopplegg for skogshest.

Generelle krav
Kusk skal være minst 16 år og ha fottøy og bekledning egnet for skogshestkjøring.
Hest skal være minst 4 år gammel, være tilstrekkelig temmet og i en kondisjon egnet for deltakelse
i konkurransen.
Seletøyet skal være tilpasset hesten og i orden.
Det skal kjøres med bitt med inntil tre (glatte) munndeler. Om det brukes stangbitt skal det være
uten kjede og med tømmene i øverste ring.
Før start av første øvelse kontrolleres ekvipasjen.
Hensikten med kontrollen er av at ekvipasjens tilstand og utstyr er slik at den tilfredsstiller de
generelle krav, og at den synes å ha forutsetninger til å kunne gjennomføre øvelsen på en kontrollert
og sikker måte.
Er det feil ved tilpasning av utstyr eller mangler ved dette som kan rettes opp der og da, skal det gis
anledning til det uten at det gis straffepoeng.
Tevlingsøvelsene er:
1. Lunnefirkant
2. Kjøring med slepende eller bærende lass
3. Kjøring med langstokk
Generell vurdering: I hver øvelse bedømmes kuskens kjørestil og hestens
arbeid og atferd.
Uønsket hos kusk:
• Hard tømmebruk, høylydte kommandoer og annen hardhendt/aggresiv behandling av hest.
• Ikke nok hensyntagen til sikkerhet/klemfare.
Uønsket hos hest:
• Uro/stress, vegring, motvilje mot å trekke, umotiverte stopp, ulydighet.
Om slikt forekommer under forspenning og/eller kjøring, vurderes omfang og grad, og det gis 5,
10,15 eller 20 straffepoeng som legges til de straffepoeng som ekvipasjen ellers pådrar seg i
øvelsen.
Alle øvelser skal gjennomføres i skritt. (Kort travstrekk tillates om hest trenger fart opp en bakke)
30 straffepoeng gis pr. gang om kusk gir hest kommando om trav eller om den ikke umiddelbart tas
ned i skritt om den slår over i trav selv.
1.Lunnefirkant.
Utstyr: Bøyledrag
Det spennes for et bøyledrag og tiden tas fra kusk tar tak i drettet/skåka. Det kjøres inn i porten i
motsatt ende av der stokken ligger, snus og rygges inn i korridor der stokken festes. Det kjøres ut
gjennom portåpningen og gjennom portene i anvist rekkefølge og så inn i korridoren der det er
presisjonsstopp. Når stokken er lagt ned kjøres det ut gjennom portåpning og tilbake til anvist
markert plass der det spennes fra. Tida stoppet når drettet/skåka legges på bakken.
Det dømmes feil for riv og tråkk på og utenfor markering og for avvik ved presisjonsstopp.
Det måles ved første stopp i korridoren
Det er lov å løfte eller støtte bøyledraget når hele er inne i firkanten.
Bedømming lunning:
10 straffepoeng for hvert riv.
5 straffepoeng for hvert overtråkk av kusk eller hest.
Presisjonsstopp: 1 straffepoeng pr 2cm avvik over 5 cm.\\\
Overskridelse av tid: 2 straffepoeng pr påbegynt 10 sek overskredet tid
Påvirkning av bøyledrag med hender/føtter utenom inne i lunnefirkant – 30 straffepoeng pr. gang

2.Kjøring med slepende eller bærende lass.
Utstyr: Slepedoning eller vogn.
Det spennes for og tiden tas fra kusk tar tak i drettet/skåka.
Det kjøres fram til lunna, lasset lesses og festes og det kjøres ei rundløype (helst i skogsterreng)
med porter/skråstilte lekter mot trær.
Kusk kan velge om han/hun vil sitte på lasset eller gå.
Det skal være et innlagt stopp i løypa- på slett mark eller utforbakke.
Stoppet er uformet slik:
To parallelle streker på tvers, ca 50cm mellom dem, det skal stoppes når hjul eller annet
avtalt del på vogn/doning er mellom disse. Kusk skal gå fram foran hesten og ta bort
hindring (f.eks stokk på tvers) som ligger i veien. Kusk kan ha tak i tømmene mens han/hun
går fram.

Lasset lesses av på på anvist sted og det redskap spennes fra.
Tida stoppet når drettet/skåka legges på bakken.
10 straffepoeng for hvert riv.
20 straffepoeng om den avtalte del på vogn/doning går ut av markeringen før kusk er tilbake der
han/hun kan starte kjøring igjen
Overskridelse av tid: 2 straffepoeng pr påbegynt 10 sek overskredet tid
Tillatte alternativer:
Alternativ 1:
Det kan kjøres med ferdig lesset lass
Alternativ 2:
Av stokkene som ligger på velta bestemmes det på forhånd hvilke som må tas med og
hvilke som er valgfrie. Om kusk velger å la en eller flere av de valgfrie ligge igjen, gis det
10 feilpoeng for hver.

3.Langstokk
Kjøring med langstokk i løype bestående og porter og 4 momenter.
Utstyr er trekkliner, hummel og snarekjetting.
Portene skal settes opp slik at de leder ekvipasjen til momentene i den rekkefølgen som er bestemt.
Snarekjetting skal ligge klar ved langstokken.
Tida tas fra kusken tar tak i snarekjettingen.
Det er opp til kusk hvor kjetting skal festes på stokken og det er ingen begrensning for når og hvor
den kan flyttes.

Kusk har kun lov å berøre stokk og kjetting når kjetting skal festes og tas av. Flyttes stokken for å få
kjetting på eller av skal den legges tilbake der den lå før kjøringen starter igjen.
Tida stoppes når kusk har koblet kjetting fra hummel og sluppet kjetting etter siste moment .
Kjetting skal altså ikke løsnes/tas av stokken.
Brudd på regel om berøring/flytting av stokk med kroppsdel eller kjetting gir 30 straffepoeng pr.
gang

Momenter

Skremsel
Det lages et moment med en korridor der hesten for å gå gjennom denne må tåle et «skremsel» med
relevans til skogskjøring. (F.eks motorsaglyd, vann, tett kratt, bru).
Hesten skal holde seg inne i korridoren og være i jevnt trekk framover.
Hest vegrer/stopper en gang 10 feilpoeng.
Hest vegrer /stopper mer enn en gang 20 feilpoeng.
Hest går utenom 40 feilpoeng
Starte og stoppe på stemmekommando.

Gjør et stopp før framenden av stokken passerer linja ved inngangen til momentet. Legg tømmene
ned og start hesten på stemmekommando. Hesten skal stoppes med stemmekommando når
framenden av stokken ligger i B. Ny start og stopp i C, Tømmene tas opp og det kjøres videre.
Stopp i A: 10 feilpoeng
Ikke stopp i B: 20 feilpoeng
Ikke stopp i C 10 feilpoeng
Tråkk (hest) eller berøring(stokk) korridormarkering 10 feilpoeng.
Hest starter ikke på stemmekommando 40 feilpoeng
Skyve langstokk under tverrliggende stokker.
Mometer består av to oppbygde tverrliggende stokker. Den første tverrstokken er ca 1,5 meter
lang, den andre ca 1 m På hver ende av tverrstokkene skal det stå en løse kloss.
Avstanden fra bakken for de tverrliggende stokken skal være 5-10 cm mer en diameter på rotenden
på langstokken. Langstokken skal skyves under tverrstokkene, så langt at den kan tas igjen på den
andre siden av hinderet.

10 straffepoeng pr. veltet kloss på første tverrstokk
5 straffepoeng pr.veltet kloss på andre tverrstokk
Moment: Lunning
På to bunnstokker skal langstokken legges opp slik at den blir liggende parallelt med bunnstokkene
og jevn med bunnstokkene i framkant. Når fremre ende av langstokken har passert bakre ende av
bunnstokkene er det ikke lov å skyve eller trekke den bakover.

Hver 2cm avvik i forkant gir 1 straffepoeng.
Det måles også ved mislykket lunning (langstokk ikke parallell med bunnstokkene eller at den
ligger på bakken), men det medfører et tillegg på 20 straffepoeng.
Portpasseringer i løypa:
10 straffepoeng pr.riv
Overskridelse av tid: 2 straffepoeng pr påbegynt 10 sek overskredet tid

