
Introduktion til Gædingafimi og 10 % rabat på alt Hrímnir rideudstyr 

D. 29/11 kl 10-13 hos Hedebo Töltheste , Frugthaven 52, Morud. 

Gædingafimi 

Som noget helt nyt, vil vi I denne vintersæson hjælpe med at motivere dig som rytter til at 

fortsætte vintertræningen for at deltage i vores stævner inspireret af den islandske Gædingafimi. 

Gædingafimi er en stævneform, hvor rytteren viser hesten i et dressurprogram. Der findes tre 

sværhedsgrader. Disciplinen her udfordrer rytteren – hestens vintertræningsniveau, men frem for 

alt afspejler det den islandske hests alsidighed – skønhed, kraft og elegance. Arrangementerne 

arrangeres i samarbejde med Rie Stentebjerg og Jannie Spanner. 

Gædingafimi er en stævneform, hvor rytteren viser hesten i et dressurprogram. Der findes tre 

sværhedsgrader. Disciplinen her udfordrer rytteren – hestens vintertræningsniveau, men frem for 

alt afspejler det den islandske hests alsidighed – skønhed, kraft og elegance. 

Vi vil arrangere to stævner som afholdes en lørdag eller søndag eftermiddag i februar og marts. 

Datoer følger snarest muligt. 

D. 29/11 kl. 10.30 og 12.00 vil der være introduktion af konkurrenceformen, hvor der vil blive vist 

et program fra hver sværhedsgrad. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få inspiration til 

senere deltagelse i stævnerne. 

Der vil være salg af gløgg og æbleskiver og 10% rabat på alt udstyr fra Hrímnir så kom forbi til et 

par hyggelige timer  

Det letteste program, klasse L, er et på forhånd fastlagt program. Her indgår enkle øvelser i tölt 

og/eller trav, som eksempelvis en 20 meter volte, volte tilbage eller skråt igennem men ingen 

sidebevægelser og lignende.   

Det middelsvære program, klasse M, her vises minimum seks øvelser, hvoraf to er fastlagte og de 

resterende er valgfrie. De fastlagte øvelser er schenkelvigning i skridt samt skråt igennem i tölt 

eller trav med tydelig øgning af skridtlængden. I dette program vises minimum 3 gangarter og 

varigheden er 3,5-4 minutter. Der rides til selvvalgt musik. 

Det sværeste program, klasse S, her vises igen minimum 6 øvelser, hvoraf to er fastlagte. De 

fastlagte øvelser er versade i tölt og traversade i skridt ind mod midterlinjen. Der vises minimum 3 

gangarter, hvoraf galop skal indgå. Programmets varighed er 3,5-4 minutter. Der rides til selvvalgt 

musik. 

Der vil være to dommere til at dømme dsiciplinen. Den ene dommer, gangartsdommeren, 

bedømmer gangarternes renhed og flow. Den anden dommer, dressurdommer, bedømmer 

øvelsernes korrekthed, rytterens opstilling og indvirkning. Efter klassens afslutning får hver rytter 

en skriftlig kritik. 

Alle er Velkomne! 


