
Løsspringning 
 
Springene: 
Spring 1: Et kryds,  
Spring 2: En lille lodret. 
Spring 3: En forskudt oxer. (Et breddespring hvor forkanten er 10 cm 
lavere end bagkanten) 

 
Spring 3 bliver (ved kåring) sat op i højde og bredde efter 
ponyernes/hestenes kapacitet. (springformåen) 
 
 
Afstandene bliver som følger: 
Kat 1: Mellem spring 1 og 2: 6,5 m.  Mellem spring 2 og 3: 6,7 m. 
Kat 2: Mellem spring 1 og 2: 6,2 m.  Mellem spring 2 og 3: 6,4 m. 
Kat 3: Mellem spring 1 og 2: 5,8 m.  Mellem spring 2 og 3: 6,0 m. 
 
Småhest: Mellem spring 1 og 2: 6,7 m. Mellem spring 2 og 3: 7,0 m. 
(Småheste er heste der måler fra 148,1 til 159,9 cm i stang) 
 
Heste: Mellem spring 1 og 2: 6,9 m. Mellem spring 2 og 3: 7,4 m. 

 
Dommerne kan ændre afstandene +/- 15 cm for at hjælpe den enkelte 
pony/hest til at springe bedst muligt.  
 

 
 

 

 



Guide til Løsspringning  

   

Ved løsspringningen bedømmes hestens/ponyens teknik og kapacitet.  

For at hesten/ponyen kan vise sig optimalt, er det vigtigt at have trænet hjemmefra på 
samme slags serie, som den vil blive præsenteret for på kåringsdagen. 

Serien og afstande se nedenfor.  

Ved løsspringningen starter man med Kat III ponyerne først, derefter kat II, Kat I, Småhest 
og slutter af med hestene. Dette grundet de forskellige afstande ponyerne/hestene skal 
springe på. 

Hestene/ponyerne bliver af fremviseren trukket (valgfrit tempo) til slusens start hvor den 
slippes. Herfra guides hesten ned gennem løsspringningsserien af hjælpere/piskeførere – 
Medbring selv piskefører. 

Endnu en hjælper vil stå klar for enden af slusen til at bremse og indfange hesten/ponyen 
– der derefter på ny trækkes til slusens start. 

Man kan selv stille med en extra hjælper så i kan skiftes til at føre hesten/ponyen fra 
slusens afslutning til slusens start. 

Det er vigtigt at være effektive så der ikke opstår unødig forvirring for hesten/ponyen og så 
tidsplanen overholdes 

Dommerne afgør hvor mange gange hesten/ponyen skal springe serien og hvor meget 
springene hæves. 

 _______________________________________________________________ 

På dagen bliver du kaldt ind med din hingst. Du traver ind og stiller hingsten op med manfri 
side til dommer. Dommer giver dig besked når du må føre hingsten til springene.  

 


