
 

 

Fællesregler 
Vipperød Sportsrideklubs VISK 10-kamp afholdes 1 gang årligt. 

Startende fra 2019 afholdes VISK 10-kampen som en kombineret konkurrence som indbefatter delta-

gelse i en række delkonkurrencer. Formålet med dette er at støtte op om den alsidige klubånd, her-

under at give mulighed for flere at kan deltage trods at man dyrker andre discipliner end traditionel 

dressur og spring. 

VISK 10-kampen 
For at deltage i konkurrencen om at det samlede VISK 10-kamp skal en rytter have deltaget i 3 del-

konkurrencer. Resultaterne i hver delkonkurrence omregnes til point. 

Pointskalaen for delkonkurrencerne er som følger 

 

Den der sammenlagt har flest point efter deltagelse i de 3 delkonkurrencer vinder. I tilfælde af lige-

placerede, vinder den ekvipager som har flest point i bedste delkonkurrence. Hvis ekvipagerne stadig 

er lige-placerede, vinder den ekvipager som har flest point i næstbedste delkonkurrence. Hvis ekvi-

pagerne stadig er lige-placerede deles placeringen. 

Delkonkurrencerne afholdes i følgende discipliner:  

• Heste/ride-teori 

• Agility (for hånd) 

• Agility (ridende) 

• VISK forhindringsbane 

• Dressur (holdridning for ponyryttere i rideskolen) 

• Dressur (programridning for ponyryttere i rideskolen) 

• Dressur (traditionel optømning) 

• Dressur (hackamore/bidløs optømning) 

• Dressur (uden sadel) 

• Springning (holdridning for ponyryttere i rideskolen) 

• Springning (stilspringning for ponyryttere i rideskolen) 

• Springning (tidsspringning) 

• Springning (uden sadel) 

• Ringridning 
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• Mønstring 

 

Kåring af årets 10 kamp mester 
Der bliver uddelt en 1, 2 og 3 plads (svarende til guld, sølv og bronze) for den samlede VISK 10-

kampskonkurrence. Der uddeles ærespræmier i det omfang dette er muligt. Fordelingen af æres-

præmier bestemmes af bestyrelsen og/eller aktivitetsudvalget. 

Delkonkurrence præmier 
Der uddeles en rosette til vinderen af hver delkonkurrence. 

Der uddeles ærespræmier i det omfang dette er muligt. Fordelingen af ærespræmier bestemmes af 

bestyrelsen og/eller aktivitetsudvalget. 

Tidsplan, starttider og startlister 

Tidsplan, starttider og startlister oplyses når det er muligt og senest 24 timer før VISK 10-kampens 
begyndelse. 
Efter VISK 10-kampens begyndelse skal der så vidt muligt ikke ændres i tidsplan og starttider, men 

der kan foretages rettelser og ændringer i mindre omfang såfremt dette ikke påvirker deltagerne 

væsentligt. 

Tilmelding 
Der tilmeldes i henhold til opslag på Vipperød Ridecenter og/eller efter aftale med klubbens ridelæ-

re. 

Spørgsmål og uoverensstemmelser 
Alle spørgsmål og uoverensstemmelser som ikke er direkte reguleret i nærværende regelsæt for VISK 

10-kampen afgøres på stævnedagen af den nedsatte overdommer. 

Etiske bestemmelser 
Dyreværnsloven skal overholdes i omgangen med heste/ponyer. Såfremt misbrug af en hest/pony 

finder sted under VISK 10-kampen, har enhver pligt til at underrette overdommeren herom, som 

herefter tager beslutning om den videre håndtering ift hest/pony og dennes rytter. Det er overdom-

merens ret til enhver tid at diskvalificere eller nægte en ekvipager mulighed for at deltage i VISK 10-

kampen (hvilket skal ske på et velbegrundet grundlag). 

Ansvar 
Vipperød Sportsrideklub eller Vipperød Ridecenter påtager sig intet ansvar i tilfælde af skader, tyveri 

eller andet i forbindelse med afholdelse af VISK 10-kampen.  

 


