
Stigunarkvarði einstaklingsdóma 

 

Sköpulag 

Í sköpulagsdómi á hesturinn að standa jafnt í alla fætur og yfir hæfilega mikilli jörð, vakandi 

og einbeittur en jafnframt kyrr og spennulaus. Framfætur eiga vera lóðréttir, afturfætur séu 

jafnir (má muna u.þ.b. hóflengd á hægri og vinstri afturfæti) og leggir séu í lóðréttri stöðu. 

Uppstillingin á ekki að vera þvinguð, hesturinn er sýndur á slökum taum og í eðlilegri 

reisingu. Hesturinn á að teymast vel við hendi svo hægt sé að teyma hann beinan og á jöfnum 

hraða á feti og brokki fyrir mat á réttleika.  

 

Höfuð 

Í þessum eiginleika er gerð, lögun og hlutfallsleg stærð höfuðsins metin, þ.m.t. neflínan og 

dýpt/þykkt kjálkanna og hversu skarpt höfuðið er. Þá er svipur hestsins, stærð og umgjörð 

augna, eyrnastaða og gerð eyrnanna metin. Einnig stærð nasanna og lengd munnvika. 

9,5 - 10 

Mjög frítt og fínlegt höfuð, svipgott og skarpt. Eyrun eru þunn og fínleg, hæfilega lokuð 

og vel sett. Stórt, opið og fjörlegt auga og létt augnaumgjörð. Kjálkarnir eru fínlegir og 

góð gleidd er á milli þeirra. Neflína bein, nasir flenntar og löng munnvik. 

9,0 

Lögun höfuðs er nánast gallalaus og kjálkar eru þunnir og hæfilega grunnir. Eyrun eru 

vel sett og fremur fínleg. 

-Afar frítt og fínlegt höfuð. 

-Höfuð er afar skarpt og augun eru vel opin með fínlega og létta augnaumgjörð. 

8,5 

Lögun höfuðs, eyru og setning þeirra eru laus við eiginlega galla, frávik frá beinni 

neflínu eru einungis smávægileg.  

-Mjög myndarlegt, svipmikið höfuð. 

-Bein neflína og stórt/opið auga, eyrun eru vel sett en höfuðið mætti vera skarpara. 

-Mjög frítt og skarpt höfuð, stórt og opið auga, eyru fínleg og vel sett en smávægilegt frávik 

frá beinni neflínu. 

-Frítt, fínlegt höfuð, vel opið auga en eyrun mættu vera betur sett og heldur fínlegri eða 

styttri. 

8,0 

-Vel lagað höfuð, eyru og setning þeirra er gallalítil en höfuð er fremur sviplítið. 

-Svipgott höfuð, gallalítið. 



-Myndarlegt höfuð, svipmikið má vera um nokkurt frávik frá beinni neflínu að ræða ef það er 

að öðru leyti gallalítið. 

-Neflína er bein og kjálkar eru þunnir og hæfilega grunnir en höfuð er ívið of langt. 

-Mjög frítt eða svipmikið höfuð með stórt auga en með einhvern galla í talsverðum mæli. 

7,5 

-Þokkalegt gallalítið höfuð, hvergi gott. 

-Myndarlegt höfuð, svipmikið má vera nokkuð gróft eða hlutfallslega stórt ef það er að öðru 

leyti gallalítið. 

-Góðir þættir í höfuðgerðinni geta vegið upp nokkur lýti; t.d. afar vel sett, fínleg eyru og stórt 

auga en talsverð merarskál. 

7,0 

Hámarkseinkunn ef um einhvern af eftirfarandi galla er að ræða og fátt er til að prýða 

höfuðið á móti: 

-Ófríðleiki. 

-Svipdauft og holdugt höfuð. 

-Djúpir, þykkir kjálkar. 

-Smá augu sem sitja djúpt. 

-Áberandi stórt/langt höfuð. 

-Slæm eyrnastaða. 

-Gróf eyru. 

-Töluvert frávik frá beinni neflínu (s.s. merarskál, kónganef, krummanef). 

-Mjög stutt munnvik. 

6,5 og lægra 

Einkunnin 6,5 eða lægri er gefin ef einn eftirtalinna galla lýta höfuðið í afar ríkum mæli 

en mjög fátt prýðir. Einnig gæti einkunn á þessu bili komið til séu gallarnir fleiri en 

einn og fátt prýðir. 

-Gróft og hlutfallslega stórt höfuð. 

-Slæm eyrnastaða og illa gerð eyru. 

-Mikið frávik frá beinni neflínu. 

-Afar holdugt höfuð. 

-Mikill ófríðleiki. 

 



Háls, herðar og bógar 

Í þessum eiginleika er lögun, reising, setning og lengd hálsins metin. Þá er einnig lagt mat á 

hæð og lengd herðanna sem og lengd og halla bóganna. Lögð er áhersla á að frambyggingin 

nýtist í reið og þar er skoðuð reising, höfuðburður og/eða bóghreyfing. 

  

9,5 - 10 

Afar vel lagaður háls sem er mjúkur, reistur og hátt settur. Yfirlína hálsins er löng og 

hvelfd, hálsinn er vel aðskilinn frá bógum, grynnist vel upp í kverk og samtenging 

höfuðs og háls skapar úrvalsgóða hnakkabeygju. Herðar eru háar og langar og bógar 

eru langir og vel skásettir. 

Fyrir einkunnina 9,5 eða 10 fyrir háls, herðar og bóga skal sannreyna að frambyggingin 

nýtist hrossinu í reið. 

9,0 

Hálsinn er rétt lagaður með langa og sterka yfirlínu og er reistur, hátt settur og að 

minnsta kosti í meðallagi að lengd. Lengd og halli bóga er í meðallagi hið minnsta og 

herðar eru háar. 

-Afar reistur, fíngerður háls með góða hnakkabeygju, yfir meðallagi langur. 

-Afar mjúkur og hátt settur háls, greinist frá bógum, lengd í meðallagi.  

-Afar hátt settur háls og fíngerður; vel aðskilinn frá bógum og grynnist vel upp í kverk.  

-Afar hátt settur og grannur háls, langur og vel reistur við háar herðar. Yfirlínan mætti vera 

hvelfdari en hrossið er vel reist, í góðum höfuðburði og með frjálsar bóghreyfingar í reið. 

-Yfirlínan er löng og hvelfd, hálsinn er hátt settur og reistur við háar herðar, skásettir bógar 

en hálsinn er ekki fíngerður. Hrossið nýtir frambygginguna afar vel í reið.  

8,5 

Hálsinn er rétt lagaður og vel settur, reising og herðar eru ekki undir meðallagi. 

Hámarkseinkunn ef hálsinn er fylltur í kverk svo fremi sem hesturinn hefur góðan 

höfuðburð í reið.  

-Vel reistur og afar mjúkur, a.m.k. meðallangur en full þykkur háls, háar og langar herðar, 

skásettir bógar.  

-Afar hátt settur og mjúkur háls við háar herðar og skásetta bóga en í meðallagi reistur. 

-Vel reistur, fíngerður og mjúkur háls, háar og langar herðar, en full beinir bógar.  

-Langur, vel reistur, fíngerður háls, vel skásettir bógar en herðar einungis í meðallagi háar. 

-Afar mjúkur og hátt settur, fíngerður háls sem greinist vel frá skásettum bógum, herðar eru 

háar en hálsinn mætti vera lengri. 

-Afar hátt settur og grannur háls, langur og vel reistur við háar herðar, yfirlínan er full bein. 



8,0 

Hálsinn er a.m.k. meðalreistur og ekki er um galla að ræða í yfirlínu eða lögun. 

Hámarkseinkunn ef um undirháls er að ræða.  

-Reistur og mjúkur, þokkalega langur en full þykkur háls og fylltur í kverk, herðar háar, 

bógar skásettir. 

-Langur og mjúkur, vel settur og grannur háls, bógalega í lagi en herðar full lágar. 

-Langur og mjúkur háls við háar herðar, bógalega í lagi en hálssetning og reising er einungis í 

meðallagi. 

-Hátt settur, langur og grannur háls, meðalreistur við háar herðar, yfirlínan er full bein. 

-Reistur og langur háls, með sterka yfirlínu og háar herðar, grynnist upp í kverk en er lágt 

settur.  

-Reistur, hátt settur og mjúkur háls, við háar herðar og skásetta bóga en greinilegur undirháls. 

-Vel reistur háls en frambygging að öðru leyti í meðallagi. 

7,5 

Hámarkseinkunn ef það ber á hjartarhálsi eða öfugri sveigju í hálsinum eða ef herðar 

eru lágar, einnig ef hálsinn er bæði lágt settur og fylltur í kverk. 

-Frambygging er að öllu leyti í meðallagi. 

-Reising er í meðallagi og hálsinn er hátt settur en það vantar styrk í yfirlínuna, herðar og 

bógar eru í meðallagi. 

-Hátt settur, grannur og langur háls, herðar eru háar en um hjartarháls er að ræða. 

-Herðar eru háar og langar og bógar vel skásettir en hálsinn er stuttur og full djúpur og reising 

er í meðallagi.  

-Hálsinn er reistur og mjúkur við háar herðar og skásetta bóga en bæði lágt settur og fylltur í 

kverk. 

-Hálsinn er mjúkur og vel settur, a.m.k. meðalreistur en herðar eru lágar og bógar beinir.  

7,0 

-Hálsinn er fremur fíngerður og langur en það ber á hjartarhálsi og bógar eru beinir, herðar 

eru í meðallagi. 

-Hálsinn er langur með þokkalega yfirlínu en er lágt settur, herðar lágar og bógar beinir. 

-Reistur hjartarháls, frambygging að öðru leyti í meðallagi.  

-Hálsinn er mjúkur, reising og setning eru í meðallagi en frambyggingin er að öðru leyti afar 

þung.   

-Mikið taumaslöður og aðrir þættir eru í meðallagi. 

6,5 og lægra  



Einkunnin 6,5 eða lægri er gefin ef einhverjir eftirfarandi gallar lýta frambygginguna í 

afar ríkum mæli en mjög fátt prýðir. Einnig gæti einkunn á þessu bili komið til þótt 

gallarnir séu ekki í afar ríkum mæli hver og einn, séu þeir margir og fátt prýði. 

-Háls er öfugt sveigður/mikill hjartarháls. 

-Háls er mjög lágt settur.  

-Afar mikill undirháls. 

-Afar þung frambygging. 

-Háls er mjög stuttur. 

-Herðar eru mjög lágar og flatar. 

-Bógar eru mjög beinir. 

-Bógar eru mjög fast bundnir. 

 

Bak og lend 

Í þessum eiginleika er yfirlínan í baki og lend metin; stefnan og sveigjan í bakinu og lengd og 

halli lendarinnar. Einnig er lagt mat á breidd og vöðvafyllingu baksins, lengd og breidd 

spjaldhryggjar og lögun og vöðvafyllingu lendarinnar. Horft er til þess að munur á neðsta 

punkti í baki og hæsta punkt á lend sé ekki of mikill (viðmið: 4 – 6 cm). Til að fá rétta mynd 

af þessum eiginleika er afar mikilvægt að um rétta uppstillingu hrossins sé að ræða (sjá að 

ofan). Lögð er áhersla á að eiginleikinn nýtist í reið. Ef vafi leikur á stefnu og/eða sveigju í 

baki hvað varðar burð eða mýkt skal skoða hvernig hrossinu nýtist eiginleikinn í reið.  

 

9,5 - 10 

Bakið er afar burðarmikið; frambakið er hátt og neðsti punktur er fyrir miðju baksins, 

það er breitt og afar vöðvafyllt. Spjaldhryggurinn er stuttur, breiður og vel vöðvafylltur 

og samtenging spjaldhryggs og krossbeins er mjúk. Lendin er löng, hæfilega brött, 

jafnvaxin og vöðvafyllt, lærin hafa mikla og djúpa vöðvafyllingu.  

9,0 

Bakið er burðarmikið, frambakið er hátt og neðsti punktur baks er fyrir miðju. Lendin 

er löng og hæfilega brött. Sérlega vel skapað bak eða lend getur vegið upp fremur gott 

sköpulag hins líkamshlutans en ávallt er gerð krafa um vel skapaðan spjaldhrygg. 

-Bakið er breitt og vöðvafyllt og lendin er öflug en smávægilegir gallar í sköpulagi hennar. 

-Lendin er öflug, djúp og jafnvaxin, bakið er nokkuð breitt og vöðvafyllt.   

8,5 

Bakið er hvorki mjótt né vöðvarýrt, frambakið er hátt og neðsti punktur baks er fyrir 

miðju. Vel gerður spjaldhryggur og ekki er um stórvægilega galla á sköpulagi lendar að 

ræða.  



-Bakið er vöðvafyllt og breitt, neðsti punktur er fyrir miðju en línan mætti vera hærri, lendin 

er öflug. Hrossið hefur burð í baki í reið. 

-Bakið er vöðvafyllt og breitt, lendin er vel gerð. Baklínan er full bein en hesturinn býr yfir 

mýkt í ganglagi.  

-Frambakið er afar hátt, bakið er vöðvafyllt, samtenging baks og lendar er mjúk og lendin er 

hæfilega brött en ekki nægilega vöðvafyllt; t.d. grunn eða gróf. 

-Sérlega góð baklína og vel sköpuð lend en breidd baks og/eða vöðvafylling er í meðallagi. 

8,0 

Baklínan er í jafnvægi og sköpulag spjaldhryggjar er viðunandi. 

-Lendin er jafnvaxin en einungis meðal vöðvafylling og breidd er í baki. 

-Bakið er vöðvafyllt og breitt, neðsti punktur er fyrir miðju en línan mætti vera hærri, lendin 

er öflug.  

-Bakið er vöðvafyllt og breitt, lendin er vel gerð. Baklínan er full bein.  

-Vel skapað bak; breitt og vel vöðvað, sem og vel gerður spjaldhryggur. Lendin er þokkalega 

gerð en hvergi góð eða full kröpp. 

-Vel sköpuð lend; löng, hæfilega brött, jafnvaxin og fyllt. Sköpulag baksins er viðunandi. 

-Bakið er í jafnvægi, breitt og vöðvafyllt en lendin er stutt og vantar vöðvafyllingu, áslaga 

eða afturdregin. 

7,5 

Hámarkseinkunn ef til staðar er áberandi galli í yfirlínu hestsins: framhalli, stífni eða 

svagleiki í baki, stífleiki eða of mikil lengd í spjaldhrygg eða lendin er flöt. 

-Allir þættir yfirlínunnar eru í meðallagi og bakið er í jafnvægi. 

-Bakið er afar breitt og vöðvafyllt og lendin er löng og öflug en nokkur framhalli eða 

svagleiki er í bakinu. 

-Bakið er í jafnvægi, breitt eða vöðvafyllt en lendin er stutt og vantar vöðvafyllingu, áslaga 

eða áberandi afturdregin. 

-Bakið er í jafnvægi en er full mjótt, lendin er afar öflug og jafnvaxinn. 

-Gott sköpulag baks getur unnið upp nokkur lýti á sköpulagi lendar og öfugt. 

7,0 

-Framhalli eða svagleiki er í bakinu, bak og lend í meðallagi gert að öðru leyti. 

-Bakið er í jafnvægi en mjótt og bak og lend er vöðvarýrt.  

-Sjá upptalningu við einkunn 6,5 og lægra en hér er ekki um eins alvarlega galla að ræða. 

6,5 og lægra  

Við einkunnagjöf skal taka tillit til fjölda lýta og hversu stórfelld þau eru, sbr. fyrr. 



-Kryppa í baki eða spjaldhrygg. 

-Mjög mikið söðulbak.  

-Mjög framhallandi bak. 

-Mjög gallað sköpulag spjaldhryggjar (stífur, full langur, vöðvarýr/mjór).  

-Mjög mjótt og stíft bak, illa vöðvað. 

-Mjög afturdregin lend. 

-Afar grófgerð lend. 

-Mjög stutt, flöt, þúfulaga eða áslaga lend. 

 

Samræmi 

Í þessum eiginleika er heildarútlit hestsins metið hvað varðar jafnvægi, lögun á bol og hlutföll 

í sköpulaginu. Einnig er lagt mat á fótahæð hrossins, léttleika byggingarinnar og 

vöðvafyllingu. Í vafatilfellum má taka mið af því við dóminn hvernig hesturinn kemur fyrir í 

reið, hvað varðar fótahæð, framhæð og jafnvægi.  

 

9,5 – 10 

Glæst heildarmynd. Hrossið er jafnvægisgott og sterklega byggt; algerlega hlutfallarétt, 

afar framhátt, vel vöðvafyllt og nægilega breitt um brjóst. Hrossið er fótahátt og hefur 

sívalan, jafnan og fremur léttan bol. Lengd hrossins skapast af löngum bógum, hæfilega 

löngu baki og langri lend, lengd þess er meiri en hæð á lend (viðmið: 4-6 cm munur).  

9,0 

Mjög falleg heildarmynd. Hrossið er fótahátt og framhátt með fremur léttan og alveg 

jafnan bol, það er langvaxið, vöðvafyllt og nægilega breitt um brjóst.  

-Hrossið er afar framhátt og hefur mikla fótahæð, einungis um smávægilega galla er að ræða 

á hlutföllum eða lögun bols, þó ekki miðlengd. 

-Sterkleg heildarmynd, hrossið er afar jafnvægisgott og hlutfallarétt. 

8,5 

Falleg heildarmynd. Hrossið er a.m.k meðal fótahátt með fremur jafnan bol. 

Minniháttar gallar á hlutföllum mega vera til staðar en þó ekki miðlengd.  

Til að hljóta 8.5 eða hærra fyrir samræmi þurfa stóðhestar að hafa að lágmarki 35 cm í 

breidd um brjóst og hryssur 34 cm. 

-Hrossið er fótahátt og hlutfallarétt, bolurinn er jafn og fremur léttur. 

-Hrossið er fótahátt, hlutfallarétt og framhátt en í meðallagi hvað varðar léttleika á bol. 



-Hrossið er fótahátt, með jafnan og fremur léttan, sívalan bol en fremur stuttvaxið eða 

afturstutt. 

-Hrossið er hlutfallarétt og afar framhátt, með sívalan, jafnan og fremur léttan bol, fótahæð er 

í meðallagi. 

8,0 

Fremur falleg heildarmynd. Fóta- og/eða framhæð geta vegið upp veikari þætti í 

samræminu. Hámarkseinkunn ef hrossið er undir 138 cm á hæð á herðar. 

-Hrossið er hlutfallarétt og með jafnan bol en í meðallagi fótahátt. 

-Hrossið er fótahátt og léttbyggt en afturrýrt eða framhæð er ábótavant. 

-Hrossið er fótahátt, með jafnan og léttan, sívalan bol en stuttvaxið. 

-Hrossið er hlutfallarétt og afar fótahátt en síður eru flatar. 

-Hrossið er framhátt, algerlega hlutfallarétt og nægilega fótahátt og langvaxið en um 

smávægilega brjóstdýpt er að ræða. 

7,5 

Hámarkseinkunn ef hrossið er áberandi miðlangt, framlágt eða ósamræmi er milli 

fram- og afturhluta (dýpt, breidd). Góðir þættir í samræminu geta vegið upp nokkur 

lýti. 

-Hrossið er hlutfallarétt en aðrir þættir samræmisins eru í meðallagi. 

-Hrossið er léttbyggt, í meðallagi fótahátt en miðlangt. 

-Hrossið er jafnvægisgott, sterklegt og hlutfallarétt en fótalágt eða brjóstdjúpt. 

-Hrossið er nokkuð hlutfallarétt og a.m.k. meðallagi fótahátt en síður eru flatar. 

7,0 

-Hrossið hefur einn af eftirfarandi göllum en aðrir þættir samræmis eru í meðallagi: miðlangt, 

framlágt, fótalágt eða brjóstdjúpt. 

-Hrossið er hlutfallarétt en þungt á bolinn. 

-Sjá upptalningu við einkunn 6,5 og lægra en hér er ekki um eins alvarlega galla að ræða. 

6,5 og lægra 

Einkunnin 6,5 eða lægri er gefin ef einhverjir eftirfarandi gallar lýta samræmið í afar 

ríkum mæli en mjög fátt prýðir. Einnig gæti einkunn á þessu bili komið til þótt 

gallarnir séu ekki í afar ríkum mæli hver og einn, séu þeir margir og fátt prýði. 

-Hrossið er mjög framlágt. 

-Hrossið er mjög djúpbyggt; mjög djúpt um brjóst, bolmikið (miklar útlögur, flatar síður). 

-Hrossið er mjög fótalágt. 



-Hrossið er mjög stuttvaxið og/eða það er mikið ósamræmi í lengd framhluta, miðhluta og 

afturhluta. 

-Hrossið hefur mikið ósamræmi í fram- og afturhluta (breidd, dýpt) þar með talið að brjóstið 

sé of þunnt (samfallið). 

 

Fótagerð 

Dómur á fótagerð skiptist í mat á útliti fótanna þar sem staða fram- og afturfóta er metin, 

sverleiki liða, lengdarhlutföll beina, vöðvafylling og prúðleiki þeirra; einnig er átak á fótum 

metið en þar er skoðuð þykkt sina, aðgreining þeirra frá leggjum og hversu þurrar sinar eru. 

Útlit fótanna vegur þyngra við einkunnagjöfina en átakið.  

 

9,5 – 10 

Rétt staða séð frá hlið á fram- og afturfótum; framfætur eru staðsettir framarlega við 

bóginn, eru beinir frá olnboga að kjúkum sem eru hæfilega langar og hallandi, 

afturfætur eru staðsettir undir hestinn þannig að setbein, hækill og afturleggur eru í 

lóðréttri línu og horn beina í mjaðmalið, hnjálið og hækli eru hæfilega kröpp. Þurrar, 

mjög sterklegar sinar og mjög góð skil sina og leggja. Liðir eru traustlegir, framfætur 

eru vöðvaðir og fætur eru prúðir. 

9,0 

Fótstaða er í lagi bæði að framan og aftan. Þurrir fætur, greinileg sinaskil og viðunandi 

prúðleiki fóta.  

Sverleiki liða á framfótum er ekki undir meðaltali.  

-Þurrar, mjög sterklegar sinar og góð skil sina og leggja, traustlegir liðir og hæfilega langar 

kjúkur. 

-Frábær fótstaða að framan og aftan, þurrar og sterklegar sinar og mjög góð sinaskil, prúðir 

fætur.  

8,5 

Engir áberandi gallar á fótstöðu fram- og afturfóta, né sverleika sina eða sinaskilum. 

Sverleiki liða og prúðleiki fóta eru viðunandi. Hlutföll innan framfóta eru í lagi og fætur 

eru vöðvaðir. 

-Þokkaleg fótstaða, liðir og kjúkur. Þurrar, sterklegar sinar og góð skil sina og leggja (mjög 

gott átak). 

-Mjög gott útlit, sinar eru þurrar en sverleiki sina og sinaskil eru einungis í meðallagi.   

8,0 

Hámarkseinkunn ef gallar eru á fótstöðu fram- eða afturfóta. 

-Mjög gott átak á fótum en greinilegir gallar á fótstöðu fram- eða afturfóta. 



-Gott átak og fótstaða en fætur eru grannir og/eða vöðvarýrir.  

-Mjög gott útlit en sinar eru ekki alveg þurrar eða sverleiki þeirra er í tæpu meðallagi. 

-Mjög góðir þættir í fótagerðinni geta vegið upp nokkra minniháttar galla. 

7,5 

Hámarkseinkunn ef um mikla galla er að ræða á fótstöðu fram- og/eða afturfóta. 

-Gallalaus fótagerð en fátt sem prýðir. 

-Mjög gott átak á fótum en greinilegir gallar á fótstöðu bæði fram- og afturfóta. 

-Gott átak á fótum en greinilegir gallar á fótstöðu fram- eða afturfóta. 

-Þokkalegt átak og fótstaða en fætur eru grannir og vöðvarýrir.  

-Góðir þættir í fótagerðinni geta vegið upp nokkra galla. 

7,0 

Hámarkseinkunn ef hesturinn er áberandi sverð- eða hafurfættur, sinar eru afar votar 

eða sinaskil áberandi lítil. 

-Viðundandi átak á fótum en greinilegir gallar á fótstöðu fram- og/eða afturfóta. 

-Góð fótstaða en mjög votar sinar eða afar lítil sinaskil. 

-Sjá upptalningu við einkunn 6,5 og lægra en hér er ekki um eins alvarlega galla að ræða. 

6,5 eða lægra 

-Mjög votar sinar á fram- og/eða afturfótum. 

-Mjög lítil skil sina og leggja á framfótum. 

-Mjög grannir liðir á aftur- og/eða framfótum (einkum skal litið á hækil og framhné). 

-Mjög svög eða hörð fótstaða að framan eða aftan. 

-Mikið frávik frá réttri fótstöðu, þ.e. sverðfætt eða hafurfætt að framan, framfætur eru 

staðsettir mjög aftarlega við bóginn eða mjög afturstæðir afturfætur. 

 

Réttleiki 

Réttleiki fótanna metinn séð framan og aftan frá; er hann metinn fyrst í kyrrstöðu en einnig 

þegar hesturinn er teymdur á feti og brokki. Við einkunnagjöf skal taka tillit til fjölda galla og 

hversu miklir þeir eru. Við dóma á réttleika skal taka tillit til hvort hross grípi á sig eða 

einkenni um óeðlilegt álag komi fram. 

 

9,5 – 10 



Frábær réttleiki: Framfætur eru algerlega réttir í kyrrstöðu, hreyfast eftir beinum ferli og 

hæfileg gleidd er á milli framfóta. Afturfætur eru algerlega réttir, vísa lítillega út og hreyfast 

eftir beinum ferli; hæfileg gleidd er á milli afturfóta á feti sem eykst á ferðinni. 

9,0 

Mjög góður réttleiki. Ekki er um neina eiginlega galla að ræða. 

8,5 

Góður réttleiki. Einungis er um smávægilegan galla að ræða, þó séu engar eiginlegar skekkjur 

í liðum né vindingur í hæklum. 

8,0 

Fremur góður réttleiki fóta. Ekki um verulega galla að ræða. 

-Framfætur eru fremur réttir en mættu vera gleiðari, afturfætur eru réttir og gleikka á ferð.  

-Smávægilegur fléttingur á framfótum en eru nokkuð réttir þegar þeir lenda.  

7,5 

Hámarkseinkunn ef sýning á réttleikanum er ekki viðundandi eða hrossið brokkar ekki 

í teymingu. 

-Þokkalegur réttleiki. Ekki eru áberandi liðaskekkjur en fætur mega þó vera aðeins snúnir ef 

hrossið er algerlega óágripið og engin einkenni um óeðlilegt álag kemur fram í fótum. 

-Skekkjur í liðum má greina í kyrrstöðu en fætur hreyfast eftir beinum ferli.  

7,0 

Hámarkseinkunn ef um áberandi snúninga eða skekkjur er að ræða á fram- eða 

afturfótum eða einkenni um óeðlilegt álag kemur fram í fótum. 

-Áberandi skekkjur í kjúkum. 

-Hrossið er afar nágengt og útskeift að framan, gallalítið að aftan. 

-Hrossið er gallalítið að framan en afar nágengt að aftan. 

-Sjá upptalningu við einkunn 6,5 og lægra en hér er ekki um eins alvarlega galla að ræða. 

6,5 og lægra 

-Mjög illa snúnir liðir fram- og/eða afurfóta. 

-Mjög mikill vindingur í hæklum. 

-Mjög mikil nágengni. 

-Mjög skæld fótstaða á fram- og/eða afturfótum ; kiðfætt/kýrfætt, hjólbeinótt. 

 

 



 

Hófar 

Við mat á hófum er skoðuð lögun hófanna og útlit bæði að framan og frá hlið sem og hvernig 

þeir er að neðanverðu, þ.e. hvelfing hófbotns, þykkt hæla og lögun hóftungu. Til þess að sem 

réttust mynd fáist af upplagi hófa er mikilvægt að þeir séu eðlilegir að vexti og vel hirtir. Rétt 

lagaðir hófar eru samhverfir, jafnir að lögun frá hófhvarfi og niður að neðri brún hófs en þó er 

tekið tillit til eðlilegs fráviks á milli innri og ytri hluta hófsins þar sem innri hlið má vera lítið 

eitt brattari en sú ytri. U.þ.b. sami halli er á tá og hæl og bæði fram- og afturhófar víkka 

lítillega frá hófhvarfi og niður. Halli á tá og hæl skal endurspeglast af halla kjúku og æskileg 

lengd hæls er 30-50% af lengd táar. Aftasti hluti hæla skal vera því sem næst samsíða 

breiðasta hluta hóftungu. 

 

9,5 – 10 

Afar öflugir, rétt lagaðir og heilbrigðir hófar. Hófveggur er þykkur og burðarmikill, 

sléttur og jafn. Hófhvarfið er breitt og hófurinn breikkar hæfilega niður að neðstu 

brún. Hælar eru þykkir, burðarmiklir og hæfilega langir með traustum hælstoðum og 

halli þeirra er hæfilegur. Þófar eru jafnir og breiðir, hófbotn er þykkur, hvelfdur og 

samhverfur og hóftunga er jafnvaxin og heilbrigð.   

9,0 

Rétt lagaðir, efnismiklir og hlutfallaréttir hófar. Hælar eru þykkir og sterklegir, með 

hæfilega lengd og halla. Hófbotn er hvelfdur og samhverfur.  

-Afar vel lagaðir og efnisgóðir hófar. Aðeins fremur smávægileg frávik hvað varðar önnur 

atriði hófgerðar sbr. 9,5-10. 

8,5 

Sterklegir og þokkalega samhverfir hófar með hvelfdan hófbotn. Hælar eru þykkir og 

traustir. Aðeins eru fremur smávægileg frávik hvað varðar önnur atriði hófgerðar. 

-Efnismiklir hófar með jafna hvelfingu á hófbotni en ekki alveg samhverfir að lögun. 

-Afar vel lagaðir, hlutfallaréttir og á allan hátt góðir hófar hvað varðar útlit og lögun en 

efnisþykkt er í meðallagi. 

-Vel lagaðir, hlutfallaréttir og efnisgóðir hófar en smávægilegt frávik er á lögun hægri og 

vinstri hófs.  

8,0 

Heilbrigðir og traustir hófar. Hámarkseinkunn ef mikið ósamræmi er innan eða á milli 

hófa hvað varðar form og/eða hlutföll: t.d. greinilegt ósamræmi á milli lengdar og/eða 

halla táar og hæls eða áberandi munur er á halla hófs og kjúku. 

-Heilir og vel lagaðir hófar en aðrir þættir eru í meðallagi. 



-Efnismiklir og vel lagaðir hófar með jafna hvelfingu á hófbotni en hælar eru of langir/stuttir 

eða of brattir/slútandi. 

-Efnisþykkir hófar með þykka hæla en full þröngir. 

-Vel lagaðir hófar með þokkalega hvelfingu á hófbotni og efnisþykkt er í meðallagi. 

-Afar vel lagaðir og efnismiklir hófar en hvelfingu á hófbotni er ábótavant. 

7,5 

Hámarkseinkunn ef hófar eru áberandi þröngir, efnisþunnir eða aflagaðir.  

-Samhverfir og ágætlega lagaðir hófar, efnisþykkt er í meðallagi en hóftunga er rýr í 

samanburði við hófstærð.  

-Sterklegir hófar en þröngir og hælar of langir. 

-Efnismiklir hófar með þokkalega hvelfdan hófbotn en hælar eru of víðir, lágir eða 

burðarlitlir.  

-Afar vel lagaðir hófar með hvelfdan hófbotn en hófveggur er ekki sterkur (hófar eru 

brotnir/sprungnir). 

-Afar vel lagaðir og efnismiklir hófar en flatbotna. 

-Heilir og þokkalega efnismiklir hófar en burðarlitlir og/eða útflenntir. 

7,0 

Hámarkseinkunn ef hófar eru mjög flatir, úr sýnilega lélegu efni eða mikil frávik frá 

réttu hóflagi. 

-Efnisgóðir hófar með viðunandi hvelfingu á hófbotni en áberandi vandamál er varðar hóflag, 

t.d. mikið slútandi vaxtarlag eða bjarnarhófur. 

-Ágætlega lagaðir hófar en með þunna og lága hæla og sýnilega efnisþunnir og/eða brotnir. 

-Hófar úr ágætu efni en hælar eru greinilega annað hvort út- eða innfallnir. 

-Heilir hófar en burðarlitlir og/eða útflenntir. 

-Sjá upptalningu við einkunn 6,5 og lægra en hér er ekki um eins alvarlega galla að ræða. 

6,5 og lægra 

Við einkunnagjöf skal taka tillit til fjölda galla og hversu miklir þeir eru. 

-Mikið misræmi milli hófa hvað varðar stærð og/eða lögun. 

-Afar smáir og efnislitlir hófar miðað við stærð hestsins.  

-Mjög lélegt efni í hófum (þ.m.t. afar ljótt yfirborð). 

-Mikið ósamræmi í lögun hófsins, hóflag fylgir ekki formi hófhvarfs og/eða misræmi í vexti. 

-Afar flatur og/eða siginn hófbotn. 



-Áberandi út- eða innfallnir hælar. 

-Mjög þunnir hælar. 

-Mikið slútandi hælar (mikið ósamræmi í halla hæls og táar). 

-Afar þröngir hófar. 

-Afar efnisþunnir og/eða aflagaðir hófar. 

-Hóftunga afar lítil eða í miklu ósamræmi við stærð hófsins. 

-Mikið ósamræmi í lengd hæla miðað við lengd á tá.  

 

Prúðleiki á fax og tagl 

Við einkunnagjöf fyrir prúðleika er metin sídd og þykkt á ennistoppi, faxi og tagli hestsins. 

Almennt eru gerðar minni kröfur til hryssna en stóðhesta. Sá dómaleiðari sem á eftir kemur 

miðast við stóðhesta en hryssur fá almennt hálfum hærra fyrir sambærilegan prúðleika. 

9,5 – 10 

Afar ræktarlegur prúðleiki. Góð þykkt er á ennistoppi, faxi og tagli. Ennistoppur nái 

vel niður fyrir augu, fax er sítt beggja vegna og taglið nær niður á kjúkur. Jafn vöxtur 

er á faxi frá hnakka og niður á herðar. 

9,0 

Mjög ræktarlegur prúðleiki. Ætíð skal gerð mikil krafa um síðan og nægilega þykkan 

ennistopp. Samfelldur vöxtur er á faxi frá hnakka að herðum. 

-Afar góð sídd á ennistoppi og faxi. Þykkt á ennistoppi og faxi er góð og sídd og þykkt á tagli 

er í rúmu meðallagi. 

8,5 

Góður og ræktarlegur prúðleiki. Ennistoppur nær niður fyrir augu, fax niður fyrir 

miðjan háls og góð sídd er á tagli. Hámarkseinkunn ef þykkt á ennistoppi, faxi eða tagli 

er ábótavant.  

-Allsítt fax sem má auðveldlega skipta, góður vöxtur á ennistoppi. Taglið þokkalegt. 

-Góð sídd á ennistoppi, faxi og tagli en þykkt þeirra er einungis viðunandi. 

-Afar mikill prúðleiki á fax, ennistoppur er viðundandi og tagl er sítt en þunnt.  

8,0 

Hárvöxtur prýðir hestinn.  

-Lengd á ennistoppi og faxi er í rúmu meðallagi en hárvöxtur er ekki þykkur. 

-Prýðileg sídd og þykkt á ennistoppi en ójafn vöxtur á faxi. 

-Afar góður ennistoppur en prúðleiki á fax og tagl er í meðallagi. 



-Afar þykkt og mikið tagl, prúðleiki á fax og ennistopp er í meðallagi. 

-Afar mikill prúðleiki á fax og tagl en vöxtur ennistopps er í meðallagi.  

7,5 

Meðal prúðleiki. Hámarkseinkunn ef sídd á ennistoppi, faxi eða tagli er ábótavant. 

-Allir þættir prúðleikans eru í meðallagi. 

-Góður ennistoppur en prúðleiki á fax og tagl er í tæpu meðallagi. 

-Góður prúðleiki á fax en ennistoppur og tagl eru í tæpu meðallagi. 

-Afar þykkt og mikið tagl, prúðleiki á fax og ennistopp er í tæpu meðallagi. 

-Ágæt sídd á öllum þáttum prúðleikans en þykkt er ábótavant. 

7,0 

Hámarkseinkunn ef skortur á hárvexti í einhverjum þætti lýtir hestinn. 

-Allir þættir prúðleikans eru í tæpu meðallagi. 

-Góður ennistoppur en fax og tagl er stutt og rýrt. 

-Góður prúðleiki á fax og tagl en ennistoppur er afar stuttur. 

-Sjá einkunn 6,5 og lægra en hér er ekki um eins alvarlegan galla að ræða. 

6,5 og lægra 

-Stuttur og ullarkenndur hárvöxtur. 

-Mjög snoðið á fax og tagl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reiðhestskostir 

Tölt 

Töltið er dæmt á öllum þeim hraðastigum sem hesturinn býr yfir, þ.e. á hægri ferð, milliferð 

og greiðri ferð. Til þess að hljóta einkunn upp á 9,0 eða hærra er gerð krafa um að sýndar séu 

hraðabreytingar (þ.e. greinileg uppkeyrsla og/eða niðurhæging) og að sýnt sé fram á að 

hesturinn haldi jafnvægi á gangtegundinni þegar greinilega losað er um tauminn (losað sé 

alveg um taumsamband að lágmarki í 3 sekúndur). Þessi verkefni, séu þau vel framkvæmd, 

geta að auki vegið til hækkunar á einkunnum neðar í skalanum.  

 

9,5 – 10 

Töltið hefur hreinan fjórtakt, er afar ásetugott, mjúkt og skrefmikið, með glæstri lyftu 

og framgripi framfóta og jafnri hrynjandi hreyfinga. Hesturinn gengur í jafnvægi og 

hefur léttar hreyfingar sem einkennast af gegnumflæði og fjaðurmagni, taglburður er 

frjáls og óþvingaður. Hesturinn er reisnarmikill með langa yfirlínu; bakið er 

burðarmikið og fjaðrandi, afturhlutinn virkur og stífnislaus. Hesturinn heldur gæðum 

töltsins á öllum hraðastigum; frá hægri ferð að vel greiðri ferð.  

-Til að einkunnin 9,5 eða 10 náist þarf einkunn fyrir hægt tölt að vera að lágmarki 9,0. 

Fjögurra vetra hross geta fengið 9,5 fyrir tölt með 8,5 fyrir hægt tölt. 

9,0 

Takthreint, mjúkt og skrefmikið tölt. Hesturinn hefur háar og léttar hreyfingar, gott 

jafnvægi á öllum hraðastigum, er sjálfberandi og beitir sér rétt; framhár og hefur langa 

og sterka yfirlínu. 

-Mikið fjaðurmagn og gegnumflæði er í hreyfingum, hægt tölt er afar gott og hesturinn heldur 

gæðum töltsins upp á dágóða ferð. 

-Fjaðurmagn er í hreyfingum, hægt tölt er jafnvægis- og burðargott og hesturinn nær greiðri 

ferð. 

-Töltið er rúmt og afar mikill léttleiki er í hreyfingum. 

Til að einkunnin 9,0 náist þarf einkunn fyrir hægt tölt að vera að lágmarki 8,0 hjá fjögurra 

vetra hrossum en 8,5 hjá fimm vetra eða eldri hrossum. 

8,5 

Töltið er takthreint, ekki er um stirðleika að ræða í gangtegundinni og engir augljósir 

gallar eru á líkamsbeitingu hestsins. Hesturinn á auðvelt með að tölta og getur gengið af 

stað á hreinu og jafnvægisgóðu tölti án mikils undirbúnings, þ.e. hesturinn heldur 

hreinum takti og jöfnum hrynjanda með léttum framhluta án mikillar aðstoðar frá 

knapa. 

-Hreyfingar eru háar og léttar og hesturinn nær rúmri milliferð. Skreflengd er a.m.k. í 

meðallagi. 



-Skrefmikið og rúmt tölt með góðri fótlyftu, taktöruggt og jafnvægisgott en skortir 

fjaðurmagn og/eða léttleika hreyfinga. 

-Skrefmikið, rúmt og afar mjúkt tölt með meðalgóðri lyftu og framgripi framfóta. 

-Skrefmikið og mjúkt tölt með góðri lyftu og framgripi framfóta, hesturinn nær rúmri 

milliferð. 

-Afar skrefmikið, mjúkt og lyftingarmikið tölt með fjaðurmagni og gegnumflæði í 

hreyfingum, rými í meðallagi. 

-Mjúkt, rúmt og afar jafnvægisgott tölt með léttum og háum hreyfingum en skrefstærð er 

ábótavant.  

Til að einkunnin 8,5 náist þarf einkunn fyrir hægt tölt að vera að lágmarki 7,5.  

8,0 

Takthreint tölt, hesturinn er oftast í jafnvægi og ekki er um alvarlega galla á 

líkamsbeitingu hestsins að ræða.  

-Jafnvægisgott tölt með meðalgóðri fótlyftu og hesturinn nær rúmri milliferð. 

-Skrefmikið tölt með góðri lyftu og framgripi framfóta en rými og mýkt er í meðallagi. 

-Skrefmikið, rúmt og lyftingargott tölt en mýkt er ábótavant.  

-Skrefstutt tölt en lyfta framfóta er mikil og hrossið nær góðri töltferð. 

-Mjúkt og skrefmikið tölt með góðri lyftu og framgripi framfóta en jafnvægi er nokkuð 

ábótavant. 

-Tölt með háum og léttum hreyfingum framfóta en afturfótaskref er full hátt og stutt.  

-Mjúkt, afar rúmt og jafnvægisgott tölt en hreyfingar eru undir meðallagi. 

Til að einkunnin 8,0 náist þarf einkunn fyrir hægt tölt að vera að lágmarki 7,0.  

7,5 

-Takthreint tölt en aðrir þættir gangtegundarinnar eru í meðallagi. 

-Takthreint og rúmt tölt en fótaburður er undir meðallagi. 

-Takthreint tölt með góðri lyftu og framgripi framfóta en um töluverða galla er að ræða í 

líkamsbeitingu og/eða höfuðburði (t.d. yfirlínan er mjög stutt/fött). 

-Skrefmikið, rúmt og lyftingargott tölt en stirt. 

-Rúmt og lyftingargott tölt en jafnvægi og taktöryggi er ábótavant. 

-Skrefstutt tölt með tíðar hreyfingar en lyfting framfóta er góð og allgóð ferð næst. 

Hámarkseinkunn ef ekki er sýnt hægt tölt. 

Hámarkseinkunn ef eingöngu er sýnt hægt tölt. 

7,0 



Hámarkseinkunn ef töltið er skeiðborið eða um brokkívaf er að ræða. 

-Skrefstærð og fótlyfta er yfir meðallagi en um viðvarandi jafnvægisleysi er að ræða. 

-Takthreint tölt en yfirlínan er fött og hesturinn er afar framþungur. 

-Rýmislítið tölt eða mjög skrefstutt en aðrir þættir gangtegundarinnar eru í meðallagi. 

-Brokkívaf en þokkaleg ferð og fótlyfta. 

-Afar skeiðborið tölt en þokkaleg ferð og fótlyfta. 

-Takthreint tölt, milliferð næst en gangurinn er afskaplega lítilfjörlegur (mikil lággengni, 

stuttstígni). 

6,5 og lægra 

-Mjög tregt tölt (klárgengni). 

-Mjög bundið tölt (skeiðbindingur). 

-Afar ferðlítið tölt. 

-Mjög víxlað tölt. 

-Tipl eða mikið hopp upp á fótinn. 

-Töltir ekki (5,0). 

 

 

Hægt tölt 

Hægt tölt skal sýnt á 100 metra kafla fyrir miðju brautar. Gæði hæga töltsins er hluti af 

einkunn fyrir tölt; einkunn fyrir hægt tölt reiknast ekki sérstaklega inn í heildareinkunn heldur 

er hugsuð til að auka upplýsingagildi dómsins. Hraði á hægu tölti er almennt um 3-4 m/sek en 

meira frávik er leyft hjá fjögurra og fimm vetra hrossum. Fyrir hinar hærri einkunnir (9,0 eða 

hærra) þarf hesturinn að geta gengið upp í jafnvægisgott hægt tölt af feti án þess að þurfa til 

þess langan aðdraganda. Gangskiptingar fet-hægt tölt sem og hægt tölt-fet geta einnig vegið 

til hækkunar á einkunnum neðar í skalanum.  

 

9,5 – 10 

Töltið hefur hreinan fjórtakt, er afar mjúkt og skrefmikið, með glæstri lyftu og 

framgripi framfóta og jöfnum hrynjanda hreyfinga. Hesturinn gengur í jafnvægi og er 

sjálfberandi, með afar léttar hreyfingar sem einkennast af gegnumflæði og fjaðurmagni, 

taglburður er frjáls og óþvingaður. Hesturinn gengur upp í herðar, er reisnarmikill 

með langa yfirlínu og hvelfingu í hálsi. Bakið er burðarmikið og fjaðrandi og 

afturhlutinn virkur og stífnislaus.     

9,0 



Takthreint, mjúkt og skrefmikið tölt. Hesturinn hefur háar og léttar hreyfingar, gott jafnvægi 

og beitir sér rétt; gengur í burði og hefur langa og sterka yfirlínu. Fjaðurmagn og 

gegnumflæði er í hreyfingum. 

8,5 

Takthreint, jafnvægisgott tölt og hesturinn er sjálfberandi, ekki er um stirðleika að 

ræða í gangtegundinni og engir augljósir gallar er á líkamsbeitingu hestsins.  

-Skrefmikið tölt með góðri lyftu og framgripi framfóta en framhæð og/eða fjaðurmagn er 

einungis viðundandi. 

-Hrossið er ekki skrefmikið en hreyfingar framfóta eru afar lyftingar- og framgripsmiklar 

-Skrefmikið, jafnvægisgott og afar mjúkt tölt með meðalgóðri lyftu og framgripi framfóta. 

-Mjúkt tölt með fjaðurmagni og gegnumflæði í hreyfingum, hreyfingar eru ekki undir 

meðallagi. 

8,0 

Takthreint tölt; hesturinn er oftast í jafnvægi og ekki er um alvarlega galla á 

líkamsbeitingu hestsins að ræða. Hámarkseinkunn ef hraði og/eða skreftíðni á hægu 

tölti er í efstu mörkum. 

-Tölt í góðu jafnvægi með meðalgóðri lyftu og framgripi framfóta. 

-Tölt með góðri lyftu og framgripi framfóta en framhæð og/eða fjaðurmagn er einungis 

viðundandi. Hraði og/eða skreftíðni er í efstu mörkum. 

-Takthreint tölt með góðri fótlyftu en léttleika, burði eða framhæð er ábótavant. 

-Skrefmikið og lyftingargott tölt en mýkt er ábótavant.  

-Fremur skrefstutt tölt en lyfta og framgrip framfóta er yfir meðallagi. 

-Mjúkt tölt með meðal skreflengd og hreyfingum. 

-Tölt með háum og léttum hreyfingum framfóta en afturfótaskref er full hátt og stutt.  

-Mjúkt og skrefmikið tölt með góðri lyftu og framgripi framfóta en jafnvægi er nokkuð 

ábótavant. 

7,5 

-Takthreint tölt en aðrir þættir gangtegundarinnar eru í meðallagi. 

-Skrefmikið og lyftingargott tölt en um frávik frá hreinum fjórtakti er að ræða.  

-Takthreint og mjúkt tölt með góðri líkamsbeitingu en fótaburði er ábótavant. 

-Takthreint tölt með góðri lyftu og framgripi framfóta en áberandi gallar eru á líkamsbeitingu 

og/eða höfuðburði. 

7,0 

Hámarkseinkunn ef um áberandi binding eða brokkívaf er að ræða. 



-Takthreint tölt en hreyfingar eru afar stirðar. 

-Takthreint tölt, hreyfingar eru yfir meðallagi en um töluvert jafnvægisleysi er að ræða. 

-Takthreint tölt en hreyfingu og líkamsbeitingu er ábótavant (hreyfingar eru undir meðallagi, 

yfirlínan er stutt/fött og hrossið er framþungt). 

-Takthreint tölt, en gangurinn er afskaplega lítilfjörlegur (mikil lággengni, stuttstígni). 

-Töltið er skref- og hreyfingarmikið en um áberandi binding eða brokkívaf er að ræða.  

6,5 og lægra 

-Miklir gallar á líkamsbeitingu og/eða höfuðburði samhliða óhreinum takti, þó svo að nokkur 

fótlyfta og skreflengd sé til staðar. 

-Mjög tregt tölt (klárgengni). 

-Mjög bundið tölt (skeiðbindingur). 

-Mjög víxlað tölt. 

-Tipl eða mikið hopp upp á fótinn. 

-Sýnir ekki hægt tölt (5,0) 

 

Brokk 

Brokkið er dæmt á öllum þeim hraðastigum sem hesturinn býr yfir, þ.e. frá hægri 

ferð/milliferð að greiðri ferð. Til þess að hljóta einkunnina 9,0 eða hærra er gerð krafa um að 

hesturinn sé sýndur á öllum hraðastigum. Hraðabreytingar í góðu jafnvægi geta vegið til 

hækkunar á einkunnum.  

 

9,5-10 

Brokkið er tvítakta, afar jafnvægigott og öruggt með jöfnum hrynjanda hreyfinga. Hesturinn 

er skrefmikill, með háar og afar léttar, fjaðurmagnaðar hreyfingar og góðu svifi. Hesturinn er 

framhár, yfirlínan er löng, bakið er burðarmikið og hreyfingin gengur í gegnum bol hestsins. 

Hesturinn heldur gæðum brokksins á mismunandi hraðastigum; frá hægri að vel greiðri ferð.  

9,0 

Takthreint, skrefmikið og öruggt brokk. Hesturinn hefur gott jafnvægi, léttar, 

fjaðurmagnaðar hreyfingar og beitir sér rétt; bakið er burðarmikið, hesturinn er 

framhár og hefur langa og hvelfda yfirlínu. Hesturinn heldur jafnvægi, takti og léttleika 

á mismunandi hraðastigum. 

-Brokk með háum, afar fjaðurmögnuðum hreyfingum og miklu svifi. Hesturinn heldur 

gæðum brokksins frá hægri ferð að rúmri milliferð. 

-Brokk með háum, fjaðurmögnuðum hreyfingum og góðu svifi. Hesturinn heldur gæðum 

brokksins frá hægri milliferð að greiðri ferð. 



8,5 

Takthreint og öruggt brokk með burðarmikið bak og ekki er um teljandi galla að ræða í 

líkamsbeitingu hestsins. Hámarkseinkunn ef um samslátt er að ræða í gangtegundinni.  

-Skrefmikið og hreyfingafallegt brokk með góðu fjaðurmagni og svifi, hesturinn hefur langa 

og hvelfda yfirlínu, gengur vel inn undir sig en nær einungis tæpri milliferð. 

-Rúmt brokk með léttum hreyfingum og góðri líkamsbeitingu, lyfta og framgrip framfóta er í 

meðallagi. 

-Skrefmikið, rúmt og öruggt brokk með góðri fótlyftu en hvelfingu yfirlínunnar er ábótavant.   

-Skrefmikið og afar hreyfingamikið brokk, ferðgott og svifmikið en vantar skrokkmýkt. 

-Skrefmikið brokk með góðri fótlyftu, hesturinn nær rúmri milliferð en svif er í meðallagi.  

-Skrefmikið, rúmt og hreyfingarmikið brokk, yfirlínan er löng og mjúk en hesturinn gengur 

ekki inn undir sig að aftan og er ekki framhár. Hreinn taktur og gott jafnvægi á hægri 

milliferð. 

-Afar taktöruggt og rúmt brokk sem heldur jafnvægi og fótlyftu á öllum hraðastigum en 

skreflengd er ábótavant. 

8,0 

Takthreint brokk þar sem engir alvarlegir gallar eru á jafnvægi eða líkamsbeitingu 

hestsins. Hámarkseinkunn ef um verulegan samslátt er að ræða. 

-Öruggt brokk með meðalgóðri lyftu og framgripi framfóta, skreflengd er ekki undir 

meðallagi og hesturinn nær milliferð. 

-Skrefmikið brokk með fjaðurmagni og háum hreyfingum en ferðlítið. 

-Skrefmikið brokk með góðri lyftu og framgripi framfóta en ójafnt á köflum. 

-Öruggt og rúmt brokk en svif og skreflengd er í meðallagi.  

-Skrefmikið, rúmt og hreyfingarmikið brokk, yfirlínan er löng og mjúk en hesturinn gengur 

ekki inn undir sig að aftan og er ekki framhár. 

-Svifmikið og öruggt brokk, fótaburður og rými er í meðallagi en skortir fjaðurmagn. 

7,5 

-Takthreint og öruggt brokk en aðrir þættir gangtegundarinnar eru í meðallagi. 

-Skref- og hreyfingamikið brokk en jafnvægi er ábótavant. 

-Öruggt og skrefmikið brokk með háum hreyfingum en fjórtaktað. 

-Rúmt og hreyfingafallegt brokk en taktöryggi og/eða svifi er ábótavant. 

-Takthreint og öruggt brokk, fótlyfta og rými er í meðallagi en skrefstutt.  

-Takthreint brokk með góðri lyftu og framgripi framfóta en um töluverða galla er að ræða í 

líkamsbeitingu og/eða höfuðburð (t.d. yfirlínan er mjög stutt/fött). 



7,0  

-Afar óöruggt brokk en sýnir á köflum gott brokk. 

-Brokkar örugglega en fjórtaktað og/eða ferðlítið, hreyfingar eru ekki undir meðallagi. 

-Takthreint brokk en yfirlínan er fött og hesturinn er framþungur. 

-Hreyfingamikið en afar fjórtaktað brokk, öryggi eða rými er ábótavant. 

-Öruggt brokk en burðar- og sviflítið.  

-Takthreint brokk, milliferð næst en gangurinn er afskaplega lítilfjörlegur (mikil lággengni, 

stuttstígni). 

6,5 

-Mjög fjórtaktað, ójafn taktur eða óöruggt brokk. 

-Afar gölluð líkamsbeiting, þó taktur og skreflengd sé viðunandi. 

-Öruggt tipl. 

5,5-6,0 

-Rétt aðeins tæpt á tilþrifalausu brokki. 

5,0 

-Sýnir ekki brokk 

 

Skeið 

Skeið skal sýnt á þeim mesta hraða þar sem hesturinn ræður við að ganga í jafnvægi heila 

ferð. Full sprettlengd er 150 metrar (75 metrar hjá fjögurra vetra hrossum). Auðveld 

niðurtaka á skeið af stökki á greiðri ferð, létt taumsamband á sprettinum sem og mjúkleg 

niðurhæging í jafnvægi eru verkefni sem geta vegið til hækkunar á einkunnum enda sýna þau 

fram á jafnvægi hestsins og öryggi á sprettinum. Að sama skapi skal einkunn lækka um 0,5 

hið minnsta séu miklir erfiðleikar í upphafi spretts, hesturinn þarf mikla hjálp frá knapa til að 

halda jafnvægi á sprettinum eða ef hesturinn styttir sig í niðurhægingu.  

Skeiðið telst takthreint ef svif er greinilegt og einungis er um lítilsháttar frávik frá niðurkomu 

hliðstæðra fóta að ræða.  

 

9,5 – 10 

Taktgott, skrefmikið og öruggt skeið með afar fallegu fótataki, skeiðferðin frábær. 

Skeiðið býr yfir miklu jafnvægi, svifi og léttleika og hesturinn beitir sér rétt. Yfirlínan 

er löng og sterk og það er burður í baki; hesturinn lengir yfirlínuna, teygir hálsinn fram 

og opnar kverk. (Viðmið: Hesturinn fer 100m á minna en 8 sek). 

9,0 



Taktgott, skrefmikið og öruggt skeið, hesturinn beitir sér rétt; það er burður í baki og  

hesturinn hefur langa og sterka yfirlínu, svif er greinilegt og hesturinn er í jafnvægi. 

(Viðmið: Hesturinn fer 100 m á minna en 9 sek). 

-Glæsilegt skeið, afar góð skeiðferð. 

-Skeiðið er afar rúmt og öruggt en ekki glæsilegt. 

-Frábært skeiðsnið og afar gott jafnvægi, léttleiki og svif, ferðin er góð. 

8,5 

Taktgott og rúmt skeið, líkamsbeiting er viðunandi. Til að hljóta einkunnir 8,5 og 

hærra þarf að hleypa hestinum greinilega til skeiðs. 

-Öruggt, skrefmikið og svifmikið skeið, allgóð skeiðferð. 

-Öruggt og afar ferðmikið skeið en hreyfingar og skreflengd eru í meðallagi. 

-Glæsilegt, skrefmikið og flugrúmt skeið, svif er einungis í meðallagi. 

-Afar skref- og ferðmikið skeið en minniháttar óstöðugleiki er á sprettinum.  

8,0 

Hesturinn leggst á skeið og beitir sér greinilega fram í viðunandi jafnvægi. 

-Öruggt og fallegt skeið, taktgott, skeiðferð í meðallagi. 

-Öruggt og all rúmt skeið en hreyfingar í tæpu meðallagi. 

-Ferðmikið og skrefmikið skeið, svif er í meðallagi og líkamsbeitingu er ábótavant (hrossið er 

t.d. með veika/fatta yfirlínu). 

-Fallegt og ferðmikið skeið en ekki full sprettlengd, fimm vetra og eldri hross ná þó 80 – 100 

m. 

-Fallegt og mjög rúmt skeið en lítillega fjórtaktað eða sviflítið á köflum. 

7,5 

Hámarkseinkunn ef fjórtaktur er áberandi. Einnig ef um jafnvægisleysi er að ræða 

þannig að mikilla leiðréttinga er þörf frá knapa þó hrossið haldi sprettinn út. 

-Öruggt og þokkalega fallegt skeið, taktgott en ekki ferðmikið. 

-Öruggt, ekki fallegt skeið en ágæt ferð. 

-Ferðmikið og skrefmikið skeið, svif er í meðallagi og líkamsbeiting er áberandi gölluð 

(hrossið er t.d. með veika/fatta yfirlínu). 

-Fallegt og rúmt skeið en stuttir sprettir, - nær þó 60 til 80 m. 

-Fallegt og rúmt skeið en sviflítið eða fjórtaktað á köflum. 

7,0 

-Snerpu skeiðhrifsur en lítið skeiðöryggi. 



-Afar ferðmikið og skrefmikið skeið en sviflítið og fjórtaktað. 

-Snerpu- og fegurðarlítið en öruggt skeið. 

-Skrefmikið og öruggt skeið í réttri líkamsbeitingu, taktgott en ferðlítið 

-Ójafn taktur þó að nokkur ferð náist. 

6,5 eða lægra 

-Stuttir snerpulitlir sprettir. 

-Snerpulaust skeið þótt hrossið haldi sprettinn út. 

-Skeiðhrifsur. 

-Skeið með verulegum taktgöllum; flandur, fjórtaktur eða víxl. 

-Engin vekurð (5,0). 

 

Greitt stökk 

Stökk skal sýnt á þeim mesta hraða þar sem hesturinn ræður við að ganga í jafnvægi, þar sem 

hraðaaukning frá hægu upp í mestu ferð er sýnd. Greinileg hraðaaukning í góðu jafnvægi 

getur vegið til hækkunar á einkunn og eins ef sýnd er jafnvægisgóð niðurhæging. Full 

sprettlengd er 150 metrar (75 metrar hjá fjögurra vetra hrossum). 

 

9,5 – 10 

Taktgott, skrefmikið, afar mjúkt stökk með góðu svifi og miklu gegnumflæði og 

fjaðurmagni í hreyfingum. Hesturinn hreyfir sig í jafnvægi með háum, léttum 

hreyfingum og nær mikilli ferð. Hann lyftir sér vel að framan, kreppir afturhlutann og 

stígur langt inn undir sig. Hesturinn hefur burð í baki og langa og mjúka yfirlínu.  

9,0 

Taktgott, mjúkt og skrefmikið stökk. Hesturinn hefur léttar og svifmiklar hreyfingar, 

gott jafnvægi og beitir sér rétt; hesturinn hefur burð í baki, er framhár og hefur langa 

yfirlínu.  

-Hrossið lyftir sér vel að framan og teygir vel á sér í mjúkum bogum, mikið fjaðurmagn og 

gegnumflæði er í hreyfingum, ferðgott. 

-Hrossið lyftir sér vel að framan og teygir vel á sér í mjúkum bogum, fjaðurmagn og 

gegnumflæði er í hreyfingum, hesturinn nær mikilli ferð. 

-Hrossið lyftir sér vel að framan og teygir vel á sér, stökkið er rúmt og afar mikill léttleiki er í 

hreyfingum. 

8,5 

Taktgott stökk með réttri líkamsbeitingu, viðunandi mýkt, léttleika og jafnvægi. 



-Mjúkt og teygjugott stökk, yfirlínan er löng og mjúk, hrossið er fremur framhátt og svif er 

um meðallag, nær greiðri ferð. 

-Svifmikið stökk, yfirlínan er löng og hrossið er framhátt en mýkt er í meðallagi, hrossið nær 

greiðri ferð. 

-Teygjugott og afar svif- og ferðmikið stökk, framhæð og mýkt í meðallagi.  

-Mjúkt, svifmikið og afar jafnvægisgott stökk, yfirlínan er löng og mjúk og hrossið er 

framhátt, dágóð ferð.  

8,0 

Taktgott stökk í viðunandi jafnvægi. Ekki er um áberandi galla að ræða í 

líkamsbeitingu hestsins. 

-Teygjugott og rúmt stökk, svif og framhæð er í meðallagi. 

-Skrefmikið stökk með góðu svifi en léttleika er ábótavant.  

-Hreyfingamikið og rúmt stökk en skrefstærð eða mýkt er ábótavant. 

-Mjúkt og jafnvægisgott stökk, yfirlínan er löng og mjúk, svif og rými er í meðallagi.  

-Svifmikið stökk, yfirlínan er löng og hrossið er framhátt en mýkt er ábótavant, hrossið nær 

greiðri ferð. 

-Mjúkt, svifmikið og jafnvægisgott stökk, yfirlínan er löng og mjúk og hrossið er framhátt en 

rými er einungis í meðallagi. 

7,5 

-Taktgott stökk en aðrir þættir gangtegundarinnar eru í meðallagi. 

-Mjúkt, rúmt og teygjugott stökk en sviflítið, yfirlínan er full fött. 

-Ferðmikið stökk en líkamsbeitingu og svifi er ábótavant, lyftir sér lítið upp að framan. 

-Svifmikið stökk en líkamsbeitingu er ábótavant, t.d. há lendarhreyfing eða stirðar hreyfingar. 

-Stökkferð og líkamsbeiting (svif, framhæð og mýkt) geta vegið upp vankanta hvort á öðru. 

7,0 

-Nær einungis milliferð og aðrir þættir gangtegundarinnar eru í meðallagi. 

-Víxlar en nær þó 80-100 metrum á góðu stökki. 

-Ferðmikið en afar stirt stökk. 

-Ferðmikið stökk en sviflaust og framþungt. 

6,5 eða lægra 

-Hesturinn nær ekki 80 metrum án þess að víxla 

-Sviflítið og hesturinn kemst ekki fullt sprettfæri án þess að víxla. 



-Mjög sviflítið, flatt og ferðlítið stökk. 

-Mjög mikið ósamræmi í stökkhreyfingu, t.d. mjög há lendarhreyfing og stökkferð ábótavant. 

-Afar mikil þyngsli (svifleysi) þó nokkur ferð náist. 

-Einvörðungu kýrstökk (5,0) 

 

Hægt stökk 

Hægt stökk skal sýnt á 100 metra kafla fyrir miðju brautar. Hraði á hægu stökki er um 7 

m/sek. Fyrir hinar hærri einkunnir (9,0 eða hærra) þarf hesturinn að geta lyft sér upp í 

jafnvægisgott hægt stökk af feti eða milliferðar tölti/brokki. Sýning á bæði hægra og vinstra 

stökki sem og að hesturinn haldi jafnvægi og burði þegar slakað er á taum eru verkefni sem 

vegið geta til hækkunar á einkunn séu þau vel framkvæmd af hestinum.  

9,5 – 10 

Þrítakta, skrefmikið stökk með góðu svifi, gegnumflæði og miklu fjaðurmagni í 

hreyfingum. Hesturinn hreyfir sig í jafnvægi með léttum, mjúkum hreyfingum og 

spyrnir sér vel upp og fram – áreynslulaust en tilkomumikið. Hesturinn hefur hvelfda 

yfirlínu og mikinn burð; kreppir lend og ber þyngd með afturfótum þannig að 

hreyfingar framhluta eru háar og léttar.  

9,0 

Takthreint, skrefmikið og mjúkt stökk með greinilegu svifi. Hesturinn hefur léttar 

hreyfingar, gott jafnvægi og beitir sér rétt; hefur hvelfda yfirlínu og lyftir sér vel upp að 

framan.  

-Afar mjúkt stökk með miklu gegnumflæði og fjaðurmagni í hreyfingum.  

-Afar svifmikið stökk með góðu gegnumflæði og fjaðurmagni í hreyfingum. 

8,5 

Takthreint og jafnvægisgott stökk með léttum hreyfingum og góðri líkamsbeitingu. 

-Mjúkt og skrefmikið stökk, yfirlínan er löng, hrossið er fremur framhátt og svif er viðunandi.  

-Svifmikið stökk, yfirlínan er löng og hrossið er framhátt, skrokkmýkt er viðunandi.  

-Jafnvægisgott og mjúkt stökk með háum og svifmiklum hreyfingum framfóta og góðri 

reisingu, svif afturfóta er lítið. 

8,0 

Takthreint stökk í viðunandi jafnvægi þar sem ekki eru áberandi gallar á 

líkamsbeitingu. Hámarkseinkunn ef hraði og/eða skreftíðni á hægu stökki er í efstu 

mörkum. 

-Jafnvægisgott stökk en hreyfingar eru í meðallagi. 

-Mjúkt stökk, yfirlínan er löng og mjúk, svif og hreyfingar eru viðunandi. 



-Skref- og hreyfingamikið stökk með greinilegu svifi en léttleika og/eða framhæð er 

ábótavant.  

-Svifmikið stökk, yfirlínan er löng og hrossið er framhátt en skrokkmýkt er ábótavant. 

7,5 

-Takthreint stökk en aðrir þættir gangtegundarinnar eru í meðallagi. 

-Mjúkt stökk með léttum hreyfingum framhluta en afar sviflítið. 

-Svifmikið stökk en líkamsbeitingu er ábótavant, t.d. há lendarhreyfing eða áberandi gallar á 

reisingu/yfirlínu (lágreistur, ofreistur eða skekkir sig). 

-Taktur, svif, framhæð og mýkt geta vegið upp vankanta hvort á öðru. 

7,0 

-Takthreint stökk með greinilegu svifi en þungt eða stirt, hesturinn er á framhlutanum. 

-Takthreint stökk en þungt, yfirlínan er full fött/stutt. 

-Skrefmikið og hreyfingagott stökk en fjórtaktað og sviflítið, yfirlínan er fött.  

-Góðar hreyfingar framfóta en fjórtaktað, burðar- og sviflítið. 

6,5 eða lægra 

-Allir þættir gangtegundarinnar eru undir meðallagi. 

-Mikill stirðleiki. 

-Kýrstökk, víxl. 

-Mjög mikið ósamræmi í stökkhreyfingu, t.d. mjög há lendarhreyfing. 

-Afar sundurslitið og fjórtaktað stökk. 

-Afar mikil þyngsli (svifleysi). 

-Einvörðungu kýrstökk (5,0). 

 

Samstarfsvilji 

Samstarfvilji er mat á framhugsun, þjálni og taugastyrk hestsins í gegnum alla sýninguna, þ.e. 

hversu fús hesturinn er til að leggja sig fram og bregðast við ábendingum knapans. Fyrir 

einkunnir 9,0 eða hærra skal það sýnt að hægt sé að hægja hrossið niður á fet í viðsnúningum 

á brautarendum. Hraðabreytingar á gangtegundum, losað um taum, slöngulínur og annað sem 

sýnir þjálni og samstarfsvilja getur vegið til hækkunar á einkunn sé það vel framkvæmt af 

hestinum. 

 

9,5-10 



Hesturinn sýnir frábæra þjálni, léttleika og samstarfsvilja í hvívetna. Hann er viljugur 

og vakandi fyrir ábendingum, kjarkaður og algjörlega spennulaus á öllum 

gangtegundum. Hesturinn er ávallt í léttu taumsambandi og yfirlínan er afar mjúk. 

Hesturinn er í andlegu jafnvægi og sýnir afköst á gangtegundum með lágmarks 

ábendingum frá knapa. 

9,0 

Hesturinn er afar þjáll og samstarfsfús og svarar öllum ábendingum frá knapa af 

léttleika. Höfuðburður og/eða líkamsbeiting er stöðug. Spenna, mótþrói eða stirðleiki 

háir ekki sýningu á neinni gangtegund. Hesturinn er auðveldur í niðurhægingum og 

viðsnúningum á brautarendum.  

-Afar framsækinn í vilja, yfirvegun er í góðu meðallagi. 

-Framsækinn í vilja og hesturinn er afar vakandi fyrir ábendingum knapa. 

-Yfirvegun og mýkt einkennir hestinn og hann sýnir frábæran og hnökralausan samstarfsvilja 

í hvívetna, framsækni í góðu meðallagi. 

8,5 

Hesturinn virðist hafa trausta lund og sýnir ekki teljandi mótþróa gegn ábendingum. 

Vilji er ekki undir meðallagi.  

-Mjög þjáll og yfirvegaður, framsækni er í rúmu meðallagi. 

-Framsækinn í vilja og hesturinn er frekar þjáll og samstarfsfús. 

-Hesturinn er oftast þjáll og samstarfsfús með góða framhugsun en er spenntur á feti eða 

minniháttar mótþróa má greina í svörun. 

8,0 

Hesturinn leggur sig fram og sýnir ekki áberandi mótþróa gegn ábendingum. 

Höfuðburður og/eða líkamsbeiting er að mestu stöðug. Hámarkseinkunn ef ekki er 

unnt, af tölti og brokki, að hægja hrossið niður og snúa við innan afmörkunar brautar. 

-Fremur þjáll og framsækni í vilja er í meðallagi. 

-Framsækinn í vilja og fremur samstarfsfús en léttleiki í taumsambandi og næmni í svörun 

við ábendingum mætti vera meiri. 

-Afar þjáll og traustur í lund en framsækni í vilja mætti vera meiri. 

-Framsækinn og afar þjáll í svörun en lítilsháttar viðkvæmni og/eða sjónhræðsla. 

7,5 

Hámarkseinkunn ef óþjálni, viðkvæmni eða spenna er áberandi. Einnig ef um 

framtaksleysi er að ræða en þá aðeins ef hesturinn sýnir mikla þjálni og trausta lund. 

-Framsækni í vilja og þjálni er í meðallagi. 

-Þægð en framtaksleysi. 



-Framsækni í vilja og yfirvegun en hesturinn er áberandi þungur á taum. 

-Framsækni í vilja og yfirvegun en ítrekaður mótþrói gegn ábendingum. 

-Framsækni í vilja og a.m.k. meðalþjáll en örgeðja, spenna hefur neikvæð áhrif á 

gangtegundir. 

7,0 

Hámarkseinkunn ef hesturinn hverfur úr sjónsviði dómara eða sýnir mikla óþjálni. 

-Viljaleysi. 

-Hesturinn er ásækinn í vilja en verulega óþjáll, svarar ábendingum af miklum mótþróa.  

-Hesturinn er í meðallagi framsækinn og er áberandi þungur á taum og sýnir mikla stífni.  

-Hesturinn sýnir vott af kergju eða eða lætur illa að stjórn. 

-Hesturinn er greinilega viðkvæmur og/eða sjónhræddur. 

6,5 og lægra 

-Hesturinn sýnir ofríki, kergju, rokur eða hrekki.  

-Uppnám í sýningunni eða hesturinn lýkur ekki sýningu sökum afgerandi galla í þjálni eða 

samstarfsvilja. 

-Framtaksleysi háir sýningu hestsins verulega. 

-Mikil leti og deyfð. 

 

Fegurð í reið 

Fegurð í reið er mat á heildar útgeislun hestsins í gegnum alla sýninguna. Tekið er mið af 

líkamsbeitingu hestsins, reisingu, höfuðburði, skrokkmýkt, taglburði og fótahreyfingum á 

öllum gangtegundum.  

 

9,5 – 10 

Hrossið er glæsilegt og afar fasmikið í framgöngu; hrossið sýnir fjölhæfni og beitir sér 

rétt á hverri gangtegund; yfirlínan er löng og mjúk og hrossið er framhátt. Hrossið er 

frjálst í fasi, afar þjált í beisli og hefur mikla skrokkmýkt og gegnumflæði í hreyfingum. 

Hrossið býr yfir léttleika og hefur mikið fjaðurmagn í hreyfingum sem eru háar og 

framgripsmiklar.  

9,0 

Hrossið fer mjög fallega í reið, hefur mikla útgeislun og er reisnarmikið og 

jafnvægisgott á hverri gangtegund. Hrossið er frjálst í fasi, þjált í beisli og 

skrokkmjúkt. Hreyfingar eru léttar, háar og fjaðurmagnaðar. Mjög góðir þættir geta 

vegið upp nokkru síðri þætti í fegurð hrossins í reið en ætíð eru gerðar miklar kröfur til 



réttrar líkamsbeitingar á gangtegundunum. Hrossið er stöðugt í höfuðburði og 

líkamsbeitingu. 

8,5 

Hrossið fer fallega í reið og beitir sér yfirleitt rétt á gangtegundunum; er að minnsta 

kosti meðalreist og hefur léttan framhluta á tölti. Góðir þættir geta vegið upp 

minniháttar galla í fegurð hrossa í reið. Hrossið er að jafnaði stöðugt í höfuðburði og 

líkamsbeitingu miðað við aldur. 

-Hrossið hefur háar hreyfingar og er framhátt á gangtegundum en fjaðurmagn mætti vera 

meira. 

-Mikil skrefstærð og fótlyfta framfóta ásamt fallegri reisingu en nokkur stirðleiki er í 

afturhluta. 

-Hrossið beitir sér rétt á gangtegundum og er skrefmikið og mjúkt, vel reist á tölti með langa 

yfirlínu, léttleiki er í hreyfingum en fótaburður er í meðallagi.  

-Hrossið hefur afar háar og aðsópsmiklar hreyfingar en mætti hafa meiri reisingu, réttari 

höfuðburð (t.d. undir bita) eða líkamsbeitingu á sumum gangtegundum.  

8,0 

Hrossið fer vel í reið. Hámarkseinkunn ef um áberandi galla er að ræða í 

líkamsbeitingu hestsins en þá aðeins ef aðrir þættir eru vel yfir meðallagi. 

-Hrossið er hæfilega reist, fótaburður er í rúmu meðallagi og heildarmynd þess í reið er laus 

við öll eiginleg lýti. 

-Hrossið er reist og hefur góðan höfuðburð en mýkt og fótlyfta er í meðallagi. 

-Hrossið hefur háar og aðsópsmiklar hreyfingar en er lágreist, með stutta yfirlínu í hálsi, 

skekkir sig eða er óstöðugt í höfuðburði/líkamsbeitingu. 

7,5 

Almennt eru engir afgerandi gallar á heildamynd hrossins í reið; þó geta góðir þættir 

vegið upp síðri þætti. 

-Ekki eru áberandi gallar á höfuðburði eða reisingu og hreyfingar eru í meðallagi. 

-Hreyfingar eru yfir meðallagi en hrossið er gallað eða óstöðugt í höfuðburði/reisingu (t.d. 

framsett, með afar stutta yfirlínu, lágreist eða skekkir sig). 

-Hrossið er reist og/eða hefur góðan höfuðburð en hreyfingar eru undir meðallagi. 

7,0 

-Ekki eru áberandi gallar á höfuðburði eða reisingu en hrossið er afar lágengt.  

-Hreyfingar eru í meðallagi en hrossið er afar framþungt og gallað í höfuðburði og reisingu, 

s.s. mikið framsett, ganandi eða lágreist.  

-Hrossið er reist og/eða hefur góðan höfuðburð en hreyfingar eru stirðar og þungar. 



6,5 og lægra 

-Mikil lággengni og stutt skref ásamt göllum í líkamsbeitingu. 

-Mikið mýktarleysi og þung hreyfing. 

-Hreyfingar eru undir meðallagi og hrossið er afar framþungt og gallað í höfuðburði og 

reisingu, s.s. mikið framsett, ganandi eða lágreist.  

-Miklir gallar á líkamsbeitingu sem há hrossinu í allri framgöngu. 

 

Fet 

Fetið er sýnt á 100 metra kaflanum fyrir miðju brautar. Gerðar eru minni kröfur um 

stöðuguleika sýningarinnar hjá ungum hrossum.  

 

9,5 – 10 

Fet í jöfnum og hreinum fjórtakti, jafnvægisgott og stöðugt. Hesturinn tekur löng skref, 

hreyfingar eru fasmiklar og rösklegar en um leið er hvíld í hverju skrefi. Hesturinn er 

meðalreistur, hefur burð í baki og yfirlínan er löng og hvelfd. Háls og hryggsúla er fjaðrandi 

og spennulaus, hesturinn er virkur í afturfótum og taglið er frjálst og óþvingað.  

9,0 

Takthreint, mjúkt og skrefmikið fet, jafnvægisgott og stöðugt. Hesturinn hefur langa 

yfirlínu og burð í baki.  

-Fetið er rösklegt og hesturinn gengur í gegnum sig með rúmum og frjálsum hreyfingum.  

-Afar skrefmikið fet með fasmiklum og yfirveguðum hreyfingum.  

8,5 

Takthreint fet í réttri líkamsbeitingu með viðunandi skrokkmýkt og jafnvægi.  

-Skrefmikið og rösklegt fet, góð hvíld í skrefi en hreyfingar og skrokkmýkt eru í meðallagi.  

-Mjúkt fet, hesturinn beitir sér rétt og gengur vel í gegnum sig, skreflengd er í rúmu 

meðallagi; afturfótur nær framfótarspori. 

8,0 

Takthreint fet með viðunandi líkamsbeitingu og jafnvægi, afturfótur nær 

framfótaspori. Hámarkseinkunn ef hesturinn er greinilega á bak við bita. 

-Fetið er skrefmikið en skortir röskleika. 

-Fetið er mjúkt og hesturinn gengur vel í gegnum sig, skreflengd og röskleiki er viðunandi. 

-Óstöðugt fet en sýnir afar gott fet á köflum; skrefmikið og mjúkt. 

7,5 



Hámarkseinkunn ef fetið er áberandi ójafnt (t.d. skrefstærð að aftan er áberandi 

misjöfn). 

-Takthreint fet en aðrir þættir gangtegundarinnar eru í meðallagi. 

-Takthreint fet, skreflengd er í rúmu meðallagi og hrossið mætti hvíla betur í hverju skrefi. 

-Takhreint fet, skreflengd er í rúmu meðallagi en fetið mætti vera framtaksmeira. 

-Takthreint og skrefmikið fet en stirðleiki er í hreyfingum. 

-Takthreint og skrefmikið fet en hesturinn er framþungur og/eða of lágreistur. 

-Óstöðugt fet en nær þó köflum með góðri skreflengd og jafnvægi.  

7.0  

Hámarkseinkunn ef fetið er skeiðborið eða um brokkívaf er að ræða. 

-Takthreint fet en yfirlínan er fött og hesturinn er afar framþungur. 

-Takthreint fet en vantar framtak eða skrefstærð. 

-Mjúkt og virkjamikið fet en mikið ósamræmi í skreflengd hægri og vinstri hliðar. 

-Óhreinn taktur (skeiðborið eða brokkívaf) en rösklegar og jafnar hreyfingar með hvíld í 

hverju skrefi. 

-Stuttir kaflar á meðalgóðu feti. 

6,5 

-Óhreinn taktur. 

-Ójafn eða óhreinn taktur, afar framtakslítið eða stutt skref.  

-Skrefstutt fet og hrossið hvílir ekki í spori. 

5,5 – 6,0 

-Fetið er mjög skrefstutt, tiplandi, mikil hliðstæð hreyfing eða áberandi brokkívaf. 

5,0 

-Hrossið fetar ekki. 

 

 

 

 


