
Nytt för i år, 2015  
För att göra poängen tydligare och mer lättöverskådligt kommer resultatet fr.o.m. i år att redovisas 
i procent (%) i resultatlistorna.  

Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det 
har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 48 poäng på 3-årstest eller 24 poäng 
vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå hästarna har uppnått. På 
hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.  

På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras 
mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma 
ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt 
karriär inom sport och avel.  

 

Konverteringstabell; 3-årstest  
54,0 poäng 90,0%   40,0 poäng 66,7%  
53,5 poäng 89,2%  46,5 poäng 77,5%  39,5 poäng 66,3%  
53,0 poäng 88,3%  46,0 poäng 76,7%  39,0 poäng 65,0%  
52,5 poäng 87,5%  45,5 poäng 75,8%  38,5 poäng 64,2%  
52,0 poäng 86,6%  45,0 poäng 75,0% KLASS I  38,0 poäng 63,3%  
51,5 poäng 85,8%  44,5 poäng 74,2%  37,5 poäng 62,5%  
51,0 poäng 85,0%  44,0 poäng 73,3%  37,0 poäng 61,7%  
50,5 poäng 84,1%  43,5 poäng 72,5%  36,5 poäng 60,8%  
50,0 poäng 83,3%  43,0 poäng 71,7%  36,0 poäng 60,0%  
49,5 poäng 82,5%  42,5 poäng 70,8%  35,5 poäng 59,2%  
49,0 poäng 81,6%  42,0 poäng 70,0%  35,0 poäng 58,3%  
48,5 poäng 80,8% 41,5 poäng 69,2%  34,5 poäng 57,3%  
48,0 poäng 80,0%  41,0 poäng 68,3%  34,0 poäng 56,7%  
47,5 poäng 79,1% 40,5 poäng 67,5% 33,5 poäng 55,8% 
47,0 poäng 78,3% DIPLOM 
     
 

 

  



 

Nytt för i år, 2015  
För att göra poängen tydligare och mer lättöverskådligt kommer resultatet fr.o.m. i år att redovisas 
i procent (%) i resultatlistorna.  

Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det 
har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 8,0 poäng på Kvalitetsbedömning 
eller 24 poäng vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå hästarna har 
uppnått. På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.  

På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras 
mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma 
ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt 
karriär inom sport och avel. 

 

Konverteringstabell; Kvalitetsbedömning 
9,0 poäng  90 % 7,0 poäng  70 % 
8,5 poäng  8,5 % 6,5 poäng  65 % 
8,0 poäng  80 %  6,0 poäng  60 % 
7,8 poäng 78 %  5,5 poäng  55 % 
7,5 poäng  75 %  5,0 poäng  50 % 
7,4 poäng 74 %  4,5 poäng 45 % 

 

 

 

Konverteringstabell; Fölbedömning 
30 poäng  100,0 % 24 poäng   80,0 % 
29,5 98,3 % 23,5 78,3 % 
29 poäng  96,7 % 23 poäng   76,7 % 
28,5 95,0 % 22,5 75,0 % 
28 poäng   93,3 % 22 poäng   73,3 % 
27,5 91,7 % 21,5 71,7 % 
27 poäng   90,0 % 21 poäng  70,0 % 
26,5 88,3 % 20,5 68,3 % 
26 poäng  86,7 % 20 poäng 66,6 % 
25,5 85,0 % 19,5 65,0 % 
25 poäng   83,3 % 19 poäng 63,3 % 
24,5 81,6 % 18,5 61,7 % 

 

 

 


