
 

 

Ringridning 
Metode:  

Ringridningskonkurrencen gennemføres ved 8 gennemridninger mod ringen (5 forsøg på stor ring og 

3 forsøg på lille ring). Regler er lavet til VISKs medlemmer, og kan derfor ikke genkendes fra officielle 

ringridningskonkurrencer. Se eksempel på bedømmelsesskema i Appendix 2 (nederst i kompendie) 

samt beskrivelse af bedømmelseskriterier nedenfor. 

Deltagere fra ponyridningen må trække lod på dagen imellem de udvalgte heste til ringridning. 

Ringridningen gennemføres med hold på 5-6 ryttere alt efter tilmelding. 

Vi benytter trælanser som ride klubben står for, mindre ryttere må gerne have en mindre lanse, som 

ride klubben står for. 

Der er ikke sat max tid på gennemførelsen af ringridningskonkurrencen. 

Der udpeges en ringholder. Ringholderen skal være den samme til alle deltagere, både deltagere fra 

ponyridningen og privatryttere. 

Ringholderen skal så vidt, at det er muligt, være neutral. 

En dommer udpeges, som skal være neutral. Dvs. ikke være i familie med en deltager. 

Ringen skal sidde 0,5-1 hoveds højde over rytters hovedhøjde. 

Hvis dommeren vurdere, at ringen ikke har været placeret korrekt, så går forsøget om. Det er altid 

dommerens afgørelse, og udefra kommende meninger, kan ikke have en indflydelse på dommerens 

afgørelser. 

I ringridningsklasserne i ponyridningen (ikke privatryttere), skal der være mulighed for at få en træk-

ker, så alle har lige chancer, for at holde hesten på banen. Man kan ikke vælge galop med en trækker. 

Trækker kan fravælges, men hvis man så ikke får fat i ringen, så får man ikke en ekstra tur. Hjælpen 

kan til vælges igen til næste ring. 

Hvis dommeren vurdere, at det er trækkerens fejl, at man ikke får ringen, så får man 1.gang at det 

opleves, et forsøg mere og trækkeren udgår, hvis dommeren vurdere det nødvendigt. 

Ringopsamleren skal ikke være et mindre barn, da det kan tage tid at få ringen op igen. Men hvis 

dommeren vurdere, at et større barn kan magte opgaven, kan det tillades. 

Banen skal sikres således, at hesten ikke kan bryde ud af banen over sidelinjen i ”nedkastningsfeltet”. 

Se bilag. Gælder ikke for privatryttere. 

1. Ringridningsslusen skal være på 10 meter frem til ringen. 
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2. Ringens område er på max 3 meter. 

3. Nedkastningsfeltet er på 4 meter. 

4.  5 forsøg på stor ring og 3 forsøg på mindre ring.  

Regler. 

Hvis man ikke kan holde hestens planlagte gangart, får man point for en lavere gangart. 

Rytter må ikke ”grave” efter ringen. Altså tage ringen bag sig, ved at bøje sig bagover i sadlen. 

Man må ikke smide ringen lige efter nedtagningen. Man smider ringen i nedkastningsfeltet. 

Den planlagte gangart skal være i gang inden slusens start på 10 meter. 

 

Man sidder klar på sin hest med sin lanse, og har planlagt hvilken gangart man vil tage ringen i. Man 

rider frem og inden den tydelige markeringskegle, skal gangarten være i gang, inden ringridningsslu-

sen. 

Ringridningsslusen er markeret med side bomme, 10 meter, så kommer ringens område på 3 meter, 

som er markeret med snor/evt. bomme, hvor man gør et forsøg på at tage ringen. Man holder ringen 

på sin lanse de 3 meter, smider ringen indenfor nedkastningsfeltet på 4 meter, som kun for ponyryt-

tere har sidesnor/ bomme. 

Dernæst rider man op i rækken igen og venter på sin næste tur. 

Den som vinder konkurrencen, er den rytter, som har taget flest ringe. 

 

Bedømmelseskriterier:  

Man får 3 point for at fange den store ring og 6 point for at fange den lille ring. En ring skal afleveres i 

det dertil indrettede afleveringsområde (nedkastningsfeltet) for at kunne betragtes som ’fanget’. 

Pointene for at fange en ring ganges med koefficient 2 hvis denne fanges i trav og med koefficient 3 

såfremt denne fanges i galop. For at opnå gangarts-koefficienten skal ekvipagen have været i den 

pågældende gangart i det område som er markeret som ’ringridningslusen’ og som strækker sig over 

ca 8-12meter. Slusen er markeret med et sæt startkegler og et sæt slutkegler. 

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. 


