
Dommerprotokoll skogshest                                                             2020  
ØVELSE 1: Lunnefirkant

Startnummer: _________________________

Sum

Riv Antall:  x10

Hest/kusk tråkker på eller over markering Antall:  x5

Løfting/støtting av drag utenom firkant Antall: x 30

Presisjonsstopp: _______cm avvik 1 str.poeng/cm maks 50)

 Tid til disp. Brukt tid Overskredet tid
(sek) 2 str.p pr. påbegynt 10sek

.

Generell vurdering av kuskens kjørestil og 
hestens arbeid og atferd.

Inntil 30 straffepoeng 
(0-5-10-15-20-25-30)

Kommentar

Regelbrudd Antall______     x 50

Kommentar

Straffepoeng ved ikke fullført øvelse pga nådd maksimaltid

  

Straffepoeng totalt for øvelsen



Dommerprotokoll skogshest 2023

ØVELSE 2: Slepende/Bærende redskap

Startnummer: _________________________

Sum

Riv Antall:  x10

Ikke godkjent stopp 30

 Tid til disp. Brukt tid Overskredet tid
(sek) 2 str.p pr. påbegynt 10sek

Generell vurdering av kuskens kjørestil og 
hestens arbeid og atferd.

Inntil 30 straffepoeng 
(0-5-10-15-20-25-30)

Kommentar

Regelbrudd Antall______     x 50

Kommentar

Straffepoeng ved ikke fullført øvelse pga nådd maksimaltid
  

Straffepoeng totalt for øvelsen



Dommerprotokoll skogshest 2023
ØVELSE: Lunnebenk

Startnummer: _________________________

Sum

Avvik fra hovedstokk i  
lengderetning  
(Måles i forkant)

1 2 3 4 5

Hovedstokk skjøvet bort fra fordypningen i tverrstokk       20

Stokk i andre lag ligger ikke parallelt med stokker i bunnlaget  ______ x 10

Stokk som skulle vært i andre lag har en ende på tverrstokk eller 
på bakken (i bak-kant)  ______x 30

Manglende stokk i andre lag  ______x 30

Stokk eller deler av stokk som blir ligger utenfor lunnas 
maksimale bredde. (Dvs på bakken utenfor tverrstokk framme eller 
tilvarende bredde i bakkant.)

______x 50

Hovedstokk faller ned fra tverrstokk 100

 Tid til disp. Brukt tid Overskredet tid
(sek) 2 str.p pr. påbegynt 10sek

Generell vurdering av kuskens kjørestil og 
hestens arbeid og atferd.

Inntil 30 straffepoeng 
(0-5-10-15-20-25-30)

Kommentar

Regelbrudd Antall______     x 50

Kommentar

Straffepoeng totalt for øvelsen



Øvelse 4: Langstokk (6 momenter + portpasseringer) 2023

Startnummer: _________________________

Start/sluttkorridor
Riv inn                                                              x 5 str.p
Riv ut                                    x 5 str.p
Presisjonsstopp 1str.poeng pr cm avik. ________cm x1

Start og stopp på lydkommando
Stopp i A 10 str.p
Ikke stopp i B 20 str.p
Ikke stopp i C 10 str.p
Hest starter ikke på stemmkommando 30 str.p

Skråstokk
Ikke 5 sek i felt 20 str.p

Balanse
Vipper over uten å ha vært i balanse 30 str.poeng

Skyve inn port
Treffer ikke kubbe/markering 20 str.p
Riv                                   x10 str.p

Dra langstokk under tverrliggende stokk.
Riv av porter  ________x10 str.p
Riv av tverrstokk 20 str.p

Gå utenom
Riv x10 str.p
Stopp mellom markeringene x 5 str.p

Riv av ledeporter Antall:  x10 str.p



Fra første side

 Tid til disp. Brukt tid Overskredet tid
(sek) 2 str.p pr. påbegynt 10sek

Generell vurdering av kuskens kjørestil og 
hestens arbeid og atferd.

Inntil 30 straffepoeng 
(0-5-10-15-20-25-30)

Kommentar

Regelbrudd Antall______     x 50

Kommentar

Straffepoeng ved ikke fullført øvelse pga nådd maksimaltid

Straffepoeng totalt for øvelsen


