
 

 

Tips om programridning - Serpentiner 

KR IV, Kap. 4 § 445 2. Volter, serpentiner etc. 
b) En serpentine ut til langsidene består av halvsirkler  
forbundet med rette linjer vinkelrett på midtlinjen.  
Lengden av de rette forbindelseslinjene varierer 
avhengig av størrelsen på halvsirklene. Rytteren  
begynner den første buen ved gradvis å fjerne seg  
fra kortsiden og avslutter den siste buen ved gradvis  
å nærme seg den motsatte kortsiden. Å starte eller  
avslutte i et hjørne er ukorrekt. 
 

Serpentiner i trav 
Beskrivelsen over er beskrivelsen av serpentiner i NRYF  
KR IV - «Konkurransereglement for dressurridning».  
I figuren til høyre ser du en serpentine med 4 buer, som  
du bl.a. finner i travprogrammet i LB:3 (øvelse 3).  
 
I LB:3 kommer du i arbeidstrav på høyre hånd ved F,  
og du skal ri en serpentine med 4 buer fra A til C.  
Denne serpentinen består av 4 halve 15m volter.   
Halvvolte 1 er rød, halvvolte 2 er blå, halvvolte 3 er brun  
og halvvolte 4 er grønn. Mellom hver halve volte er det  
en liten svart strek, der skal du rette ut hesten et  
øyeblikk før du stiller og bøyer om hesten. 
 
 
 
 
 
• Du rir godt ut hjørnet etter F. 
• Ved A begynner serpentinen og dermed også den første halve volten. 
• Du skal dermed ikke ri ut i dette hjørnet, men bøyer og stiller hesten til høyre. 
• Ved L (3m nedenfor siden voltene skal være 15m) begynner den 2. buen, og du retter du 

ut hesten et øyeblikk før du stiller og bøyer om hesten til venstre. 
• På X begynner den 3. buen, og du retter igjen ut hesten et øyeblikk før du stiller og bøyer 

om hesten til høyre.  
• Ved I (3m ovenfor siden voltene skal være 15m) begynner den 4. buen, og du retter igjen 

ut hesten et øyeblikk før du bøyer og stiller om til venstre. 
• Den siste buen er ikke ferdig før du er ved C, og du rir dermed ikke ut i hjørnet før C. 
• Siden serpentinen avsluttes på C rir du ut i hjørnet igjen mellom C og H. 
 
Dette var en veldig grundig forklaring på hvordan en serpentine skal ris, men som dommer 
ser jeg at det veldig ofte at det slurves med dette, og det taper man mange unødvendige 
poeng på.  
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                             



Serpentinen i LC:2 

 
 
 
Dette belønner jeg som dommer:   

 Jevn takt.  
 Stilt og bøyd inn i buene.    
 Runde buer som er like store.  
 Riktig ridevei.  

 

 

 

 

 

 
 
Serpentiner i galopp  
Fra NRYFs Konkurransereglement i Dressur: KR IV, Kap. 4 § 442, 3e) Kontragalopp: Hesten 
går med hensikt i f.eks. høyre galopp (med høyre forben ledende) på venstre hånd. 
Kontragalopp er en øvelse som øker hestens balanse. Hesten bibeholder sin naturlige stilling i 
nakken til utsiden av buen, og hesten er stilt til galoppsiden. Hestens bygning tillater ikke at 
ryggsøylen bøyes etter sirkellinjen. Rytteren må unngå å forbøye hesten, som vil gi spenning 
og forstyrre takten, og spesielt søke å unngå at bakparten kommer for mye på utsiden av 
volten. Rytteren må avpasse kravene etter hvor smidig og løsgjort hesten er. 

Kontragalopp er egentlig ikke en egen øvelse, men en kontroll på den totale galoppkvaliteten 
til hesten. Som dommer ønsker jeg å se at hesten bibeholder sin balanse, tempo, takt og 
bæring også i kontragalopp. Kontragalopp er også en bra test på om rytteren klarer å bibe-
holde den korrekte sitsen, og på den måten understøtter hestens aksjon i kontragaloppen.  

Når man rir serpentiner i galopp er det viktig å huske på at man ikke bøyer hesten når den 
skal gå i kontragalopp. I kontragalopp skal hesten være rett i kroppen og kun stilt til galopp-
siden. For å gjøre vendingene lettere for hesten må rytteren forsøke å sitte så stille som 
mulig i salen, og det er viktig at man selv blir sittende i den galoppen hesten skal gå i. Hvis 
du rir i venstre galopp skal den venstre sjenkelen din underholde galoppen, mens den høyre 
sjenkelen din skal ligge fast inntil hesten noe tilbakeført. Den venstre tøylen bibeholder 
stillingen, mens den høyre tøylen skal ved små, myke tøyletak – uten at hesten stilles om – 
virke ledende og styre forparten i vendingen.

I LC:2 skal du ri en serpentine med 2 buer fra C til X (øvelse 6). Denne serpentinen 
består av 2 halve 15 m volter, og ris på følgende måte: 
• Ri en vanlig hjørnepassering i hjørne etter H. 
• Serpentinen begynner på C og du skal da ikke ri hjørnepassering etter C, men 

bøye og stille hesten til høyre. 
• Ved I (3 m ovenfor siden voltene skal være 15m) begynner den 2. buen, og du 

retter ut hesten et øyeblikk før du bøyer og stiller om til venstre. 
• På X avsluttes serpentinen, og du skal gjøre en overgang til mellomskritt. 

Marker deretter at serpentinen er ferdig ved å lage en hjørnepassering mellom 
X og B. 

Vanlige feil:  
 Første og siste bue ris ikke korrekt, fordi man 

starter og avslutter serpentinen med en 
hjørnepassering.  

 Buene er ikke like store. 
 Buene blir ikke ridd ut til sporet. 
 Forbindelseslinjene mellom buene blir skjeve, 

og man rir ikke parallelt med kortsidene. 
 Hesten er for lite bøyd og stilt, eller til og 

med vrangstilt. 
 Hesten er overbøyd i halsen, og nesten rett i 

kroppen. 
 Hesten går på 2 spor. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette belønner jeg som dommer: 

 Balansert galopp, med god takt og bæring  
gjennom hele serpentinen. 

 Riktig bøying og stilling hele veien. 
 Nøyaktig ridevei, med like store buer.  

A.  
 
 
 
 

 

 

 

Det er viktig at ikke rytteren overdriver stillingen til venstre, det blir da 
vanskeligere for hesten å holde balansen, den høyre skulderen vil falle 
ut og hesten bytter mest sannsynlig galopp foran.  
 
Pass også på at du vender hesten for din venstre sjenkel og ikke med 
høyre tøyle. Vender du med høyre tøyle er det nesten garantert at 
hesten mister balansen, og dermed bytter galopp. Pass også på at du 
lager vendingene «myke», slik at du gjør det enkelt for hesten. 
 
Øvelse 17 i LA:5.  
A.  Venstre arbeidsgalopp  
AC. Serpentine med 3 buer med bibeholdt galopp. 
Denne serpentinen består av 3 halve 20m volter. 

• Etter K rir du en vanlig hjørnepassering i arbeidstrav 
• På A fatter du venstre galopp, samtidig som du begynner den 1. 

buen i serpentinen. Hold hesten stilt og bøyd til venstre gjennom 
den første buen. 

• Ved L retter du ut hesten, men holder den fremdeles venstre stilt. 
Du holder hesten rett i kroppen og venstre stilt i nakken gjennom 
hele den 2. buen.  

• Ved I begynner den 3. buen og du bøyer igjen hesten til venstre, 
for da er du ikke lenger i kontragalopp. 

• På C avsluttes serpentinen, og du rir en normal hjørnepassering 
etter C. 

 
Serpentinen i LA:4 ris på kort bane, og det vil si at denne 
serpentinen består av 3 halve 14m volter. Se tegningen til venstre. 
 
Det kan være en fordel å «jukse» litt når man skal ri serpentiner i 
galopp. Hvis man rir den 1 og 3 buen litt mindre, får man litt mer plass 
i kontrabuen og det kan da være lettere å beholde balansen, takten og 
bæringen i hesten. Men dette skal jo helst gjøres så lite tydelig som 
mulig, og det viktig at man også rir den 1 buen noe mindre, ellers blir 
det veldig tydelig på slutten at man «jukser».  

Serpentinen i       
LA:3 og LA:5 

Serpentinen i 
LA:4 

Vanlige feil i serpentiner i galopp: 
 Den aller vanligste feilen er at hesten 

bytter galopp eller bryter til trav. 
 Svak galopptakt i kontragalopp. 
 Hastig og løper avgårde i kontra. 
 At hesten stilles feil vei i kontragalopp, 

og evt. også bøyes.   
 Unøyaktig ridevei, og ujevne buer.  

                                                                                                                                                                                                                             


