
 

 

Springning (holdridning for ponyryttere i rideskolen) 
Metode:  

For ponyryttere i rideskolen afholdes springkonkurrencen som en stilspringning. Der rides en bane 

(4-5 forhindringer) i højden 20 cm eller 30 cm. Højden vælges i samspil med ridelæreren. 

Man må vælge hest ud fra kunnen og træners vurdering. Holdspringning er for nybegyndere, og ikke 

så erfarne springryttere, ryttere som ikke selv ville kunne holde hesten i gang og måske kunne blive 

på banen. Dette er også en vurdering i samarbejde med træners vurdering. 

Holdridning er for 2 ryttere med en foran ridende rytter. Der må være en hjælper på banen, men kun 

for at få hesten ind på rækken igen. 

Dette skal man kunne: 

• Udnytte hjørnerne i tilridningen til springet 

• Komme lige på springet 

• Holde tempoet hele banen rundt 

• Holde afstand til hesten foran 

• Ordentligt fat på tøjlerne uden at hive i hesten 

• Lidt forståelse for spring 

• Lyst til springning 
 

Dette behøver man ikke at kunne. 

• Huske banen 

• Gøre hesten klar til konkurrencen 
 

Bedømmelseskriterier:  

-Springningen bedømmes af en dommer som giver point fra 1-10 (der må gives halve point). Der gi-

ves en karakter ud for nedenstående kriterier. Se eksempel på bedømmelsesskema i Appendix 2. 

        1. Helhedsindtryk, herunder at rytterens påklædning og hestens soignering og fremvisning 

        2. Linjeføring, herunder rytterens evne til at planlægge sit ridt med passende linje imellem for-

hindringerne 

        3. Tempo, herunder rytterens evne til at planlægge ved gennemførelse af springningen 

        4. Indvirken og effektivitet, herunder rytterens evne til at føre hesten effektivt rundt på planlag-

te linjer og i planlagt tempo  

        5. Opstilling og balance, herunder rytterens evne til at sidde korrekt på hesten og følge hesten 

rundt på banen i fornuftig balance under springningen 
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Vipperød Sportsrideklub - 10-kamp 

Der gives karakterer ud fra følgende skala 

 

Endelig karakter beregnes som et gennemsnitsresultat med 1 decimal. 

Ved refusion eller nedrivning fratrækkes 0,5 point per hændelse 

Ved 5 refusionen udgår ekvipagen (ekstra volter dømmes som en refusion),  

Særlige regler for udstyr:   

Der er ingen særlige regler for optømning, dog skal ponyen/hesten kunne håndteres forsvarligt. 

Dommeren har ret til at bortvise en deltager såfremt denne ikke møder med en forsvarlig optøm-

ning. 

Hesten skal bære sadel i denne delkonkurrence 


