
Töltgrenar 

 

 
Gren T7 T8 
licens Lätt klass Lätt klass 

Antal 

ryttare 

flera flera 

Speaker/ 

Program 

Speakerns 

kommando 

Speakerns 

kommando 

Gångarts 

följd 

1. Visa arbetstempo tölt 

2. Tag ner hästen till skritt 

och byt varv 

3. Visa valfritt tempo tölt 

1. Visa valfritt 

tempo tölt 

2. Tag ner hästen 

till skritt och 

byt varv 

3. Visa valfritt 

tempo tölt 
 

 

 

Gren T1 & T3 T2 & T4 T5 T6 
Licens Öppen klass Öppen klass Lätt klass Lätt klass 

Antal 

ryttare 

T1, ensam 

T3, flera 

T2, ensam 

T4, flera 

flera flera 

Speaker/ 

program 

T1, program, 

gångartsbyte mitt på 

kortsidan 

T3, speakerns kommando 

T2, program, 

gångartsbyte mitt 

på kortsidan 

T4, speakerns 

kommando 

Speakerns 

kommando 

Speakerns 

kommando 

Gångarts 

följd 

1. Visa arbetstempo tölt 

2. Ta ned hästen till skritt 

och byt varv 

3. Visa arbetstempo tölt på 

kortsidorna med tydlig 

steglängdsökning på 

långsidorna 

4. Visa ökad tölt 

1. Visa valfritt 

tempo tölt 

2. Visa långsam tölt 

3. Tag ner hästen 

till skritt och byt 

varv 

4. Visa arbets- till 

mellantempo tölt 

med 

enhandsfattning 

med lösa tyglar 

1. Visa 

arbetstempo 

tölt 

2. Tag ner hästen 

till skritt och 

byt varv 

3. Visa 

arbetstempo 

tölt på 

kortsidorna 

med tydlig 

steglängdsökni

ng på 

långsidorna 

1. Visa arbets- till 

mellantempo tölt 

2. Tag ner hästen 

till skritt och byt 

varv 

3. Visa arbets- till 

mellantempo tölt 

med 

enhandsfattning 

med lösa tyglar 



Fyrgångsgrenar 

 
Gren V5 V6 

Licens Lätt klass Lätt klass 

Antal 

ryttare 

Flera Flera 

Speaker/ 

program 

Speakerns kommando Speakerns kommando 

Gångarts 

följd 

1. Visa valfritt tempo tölt 

2. Visa arbets- till mellantempo 

trav 

3. Visa mellanskritt 

4. Visa arbets- till mellantempo 

galopp 

1. Visa valfritt tempo tölt 

2. Visa arbets- till 

mellantempo trav 

3. Visa mellanskritt 

4. Visa arbets- till 

mellantempo galopp där 

galoppfattningen och 

nedtagningen till skritt visas 

separat av varje ryttare på 

speakerns kommando 

 

Alla gångarter visas i ett helt varv förutom skritten, som visas ett halvt varv. 

 

Gren V1 & V2 V3 V4 

Licens Öppen Klass Lätt klass Lätt klass 

Antal 

ryttare 

V1, ensam 

V2, flera 

Flera Flera 

Speaker/ 

program 

V1, fri gångartsföljd, 

gångartsbyte mitt på 

kortsidan 

V2, speakerns kommando 

Speakerns kommando Speakerns kommando 

Gångarts 

följd 

1. Visa arbetstempo tölt 

2. Visa arbets- till mellantempo 

trav 

3. Visa mellanskritt 

4. Visa arbets- till mellantempo 

galopp 

5. Visa ökad tölt 

1. Visa arbets- till 

mellantempo tölt 

2. Visa arbets- till 

mellantempo trav 

3. Visa mellanskritt 

4. Visa arbets- till 

mellantempo galopp 

5. Visa mellan- till ökat 

tempo tölt 

1. Visa mellanskritt 

2. Visa valfritt tempo tölt 

3. Visa övergång skritt-tölt 

och tölt-skritt, en och en 

och på speakerns 

kommando byte av varv 

4. Visa arbets- till 

mellantempo trav 

5. Visa arbets- till 

mellantempo galopp, 

framridning till galopp och 

nedtagningen från galopp 

till skritt visas en och en på 

speakerns kommando 



Femgångsgrenar 

 

 
 

 

Källor: http://toltgorden.webs.com/tvlingar.htm 

http://www.mokkur.com/atttavla1.htm 

http://www.icelandichorse.se/T%C3%A4vling/F%C3%B6rryttare/Attt%C3%A4vla.aspx 

Grenar F1 F2 

Licens Öppen klass Öppen klass 

Antal ryttare Ensam Flera 

Speaker/ 

Program 

Fri gångartsföljd 

Gångartsbyte mitt på kortsidan 

Speakerns kommando 

Gångarts 

följd 

1. Arbets- till mellantempo tölt (1varv) 

2. Arbets- till mellantempo trav (1varv) 

3. Mellanskritt (½varv) 

4. Arbets- mellantempo galopp (1varv) 

5. Flygande pass, endast på långsidor 

1. Visa arbets- till mellantempo tölt 

(1varv) 

2. Visa arbets- till mellantempo trav 

(1varv) 

3. Visa mellanskritt (½varv) 

4. Visa arbets- till mellantempo 

galopp (1varv) 

5. Visa flygande pass, endast på en 

långsida, en och en, 3 försök 

http://toltgorden.webs.com/tvlingar.htm
http://www.mokkur.com/atttavla1.htm
http://www.icelandichorse.se/T%C3%A4vling/F%C3%B6rryttare/Attt%C3%A4vla.aspx

