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Fællesregler 
Vipperød Sportsrideklubs klubmesterskab afholdes 1 gang årligt. 

Startende fra 2019 afholdes klubmesterskabet som en kombineret konkurrence som indbefatter 

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

herunder at give mulighed for flere at kan deltage trods at man dyrker andre discipliner end traditio-

nel dressur og spring. 

Klubmesterskabet 
For at deltage i konkurrencen om at det samlede klubmesterskab 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) 

 Trec 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) 



 

 

 

Page 6 of 61 

Vipperød Sportsrideklub - Klubmesterskab 

 Springning (uden sadel) 

 Ringridning 

 Mønstring 

 

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

skabskonkurrence. Der uddeles ærespræmier i det omfang dette er muligt. Fordelingen af ærespræ-

mier 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 klubmesterskabets 
begyndelse. 
Efter klubmesterskabets 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 

klubmesterskabet 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 klubmesterskabet, 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 klubme-

sterskabet (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 klubmesterskabet. 
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Klubmesterskab for ponyryttere 
Definition 
Ponyryttere defineres som værende ryttere der på tidspunktet for afholdelse af klubmesterskabet er 

tilmeldt og deltager i klubbens rideskoleundervisning. Såfremt en rytter modtager undervisning ud 

over klubbens rideskoleundervisning betragtes denne som en privatrytter, rytteren er dermed ikke 

startberettiget i klubmesterskabet for ponyryttere og henvises dermed til deltagelse i klubmester-

skabet for privatryttere. 

Rytterens udstyr 
Alt færdsel med hest hest skal ske med en sikkerhedsgodkendt ridehjelm og en sikkerhesdsvest. Alle 

delkonkurrencer gennemføres ligeledes med ridehjelm og sikkerhedsvest såfremt intet andet er op-

lyst i afsnittet for de enkelte discipliner.  

Rytteren skal i alle delkonkurrencer bærer ridestøvler som kan være korte eller lange. Rytteren skal 

endvidere bærer lyse ridebukser og en mørk trøje. Lange og/eller flagrende beklædningsdele bør til 

hver en tid undgås.  

Særlige behov i forhold til rytterens udstyr kan forelægges og godkendes af overdommeren. 

Hestens udstyr 
Hestens/ponyens udstyr skal altid være tilpasset og i forsvarlig stand. Udstyret skal være monteret 

korrekt og være sikkerhedsmæssigt i orden.  

Hesten/ponyen går med det udstyr som denne sædvanligvis rides med til undervisning i rideskolen. 

Såfremt intet andet er oplyst i efterfølgende afsnit, skal en hest/pony altid bære en trense inklusiv 

bid og en sadel. 

Hesten/ponyen må bære gamacher/bandager i alle discipliner. 

Ved tvivl omkring hvorvidt udstyr er tilladt eller ej kontaktes overdommeren som til enhver tid kan 

tage beslutning om hvad der er tilladt eller ej i hver enkelt delkonkurrence. 

Delkonkurrencer 
For at deltage i konkurrencen om at vinde klubmesterskabet skal man have deltaget i 3 delkonkur-

rencer. Valg af hest aftales med klubbens underviser. Såfremt der er flere ryttere der ønsker at ride 

på den samme hest end hvad der planlægningsmæssigt er muligt og/eller rimeligt for den pågælden-

de hest, vil fordeling blive foretaget ved lodtrækning og en anden hest vil blive stillet til rådighed til 

den der ikke kan ride på hesten. 
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Visse delkonkurrencer gennemføres med en fast gruppe af ponyer og heste og ekvipagesammensæt-

ning vil blive gennemført udelukkende ved lodtrækning. 

Delkonkurrencerne afholdes i følgende discipliner:  

 Heste/rideteori: Teoretisk prøve som skal løses indenfor 20 minutter. Hvert spørgsmål giver 

forskellige point ved korrekt svar. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede po-

intsum. Den med flest point vinder. 

 Agility (for hånd): En ekvipage skal gennemføre en bane med 6 til 8 opgaver. Opgaverne be-

dømmes af en dommer. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede pointsum. 

Den med flest point vinder.  

 Trec forhindringsbane: Ekvipagen skal gennemføre en bane med 6 til 10 opgaver. Opgaverne 

giver point ved fejlfri gennemførelse og fradrag ved tilbagetrædning. Placeringsrækkefølgen 

bestemmes ud for den samlede pointsum. Den med flest point vinder. 

 Dressur (holdridning for ponyryttere i rideskolen): Holdridning i dressur gennemføres ved at 

et hold på 4-5 ryttere rider dressurprogrammet VISK DR-0H med en for-rytter. Hver enkelt 

rytter bedømmes særskilt af en dommer. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den sam-

lede pointsum. Den med flest point vinder. 

 Dressur (programridning for ponyryttere i rideskolen): Dressur for ponyryttere gennemføres 

ved at en rytter rider dressurprogrammet VISK DR-0E eller VISK DR-1A. Programridningen 

bedømmes af en dommer. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede pointsum. 

Den med flest point vinder. 

 Springning (holdridning): Holdridning i spring gennemføres ved at et hold på 1-2 ryttere rider 

en springbane på 5-6 forhindringer med en for-rytter i højden på 20 cm eller 30 cm. Spring-

ningen bedømmes som en stilspringning. Springningen bedømmes af en dommer som giver 

point fra 1-10. Den med flest point vinder osv. 

 Springning (stilspringning): Springning for ponyryttere i rideskolen afholdes som en stil-

springning. Der rides en bane på en selvvalgt højde (højden vælges i samspil med ridelære-

ren). Springningen bedømmes af en dommer som giver point fra 1-10. Den med flest point 

vinder osv. 

 Ringridning: Ringridningskonkurrencen gennemføres ved 8 gennemridninger mod ringen (5 

forsøg på stor ring og 3 forsøg på lille ring). Ekvipagen får point for at fange ringene alt efter 

deres størrelse og alt efter hvilken gangart dette udføres i. Der må rides i skridt, trav eller ga-

lop. Det er tilladt at have trækker (trækker må kun hjælpe med til at styre linjen mod ringen, 
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rytteren skal selv kunne holde hesten i den valgte gangart). Placeringsrækkefølgen bestem-

mes ud for den samlede pointsum. Den med flest point vinder. 

 Mønstring: En hest fremvises ved mønstring på trekantsbane. Mønstringen bedømmes af en 

dommer. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede pointsum. Den med flest 

point vinder. 
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Klubmesterskab for privatryttere 
Definition 
Alle ryttere kan deltage i klubmesterskabet for privatryttere, såfremt de ikke inden for samme år har 

deltaget i klubmesterskabet for ponyryttere. 

Rytterens udstyr 
Alt færdsel til hest skal ske med en sikkerhedsgodkendt ridehjelm, og alle delkonkurrencer gennem-

føres ligeledes med ridehjelm såfremt intet andet er oplyst i afsnittet for de enkelte discipliner.  

Rytteren skal i alle delkonkurrencer bærer ridestøvler som kan være korte eller lange. Rytteren skal 

endvidere bærer lyse ridebukser og en mørk trøje. Lange og/eller flagrende beklædningsdele bør til 

hver en tid undgås.  

Hestens udstyr 
Hestens/ponyens udstyr skal altid være tilpasset og i forsvarlig stand. Udstyret skal være monteret 

korrekt og være sikkerhedsmæssigt i orden.  

Såfremt intet andet er oplyst i efterfølgende afsnit, skal en hest/pony altid bære en trense inklusiv 

bid og en sadel. En sadel kan være lavet af læder, stof, lammeskind eller lignende og skal altid være 

fastpændt rundt om hestens maven samt have monteret et sæt stigbøjler. 

Hesten/ponyen må bære gamacher/bandager i alle discipliner. 

Ved tvivl omkring hvorvidt udstyr er tilladt eller ej kontaktes overdommeren som til enhver tid kan 

tage beslutning om hvad der er tilladt eller ej i hver enkelt delkonkurrence. 

Delkonkurrencer 
For at deltage i konkurrencen om at vinde klubmesterskabet skal man have deltaget i 3 delkonkur-

rencer med samme hest. 

Delkonkurrencerne afholdes i følgende discipliner:  

 Heste/rideteori: Teoretisk prøve som skal løses indenfor 20 minutter. Hvert spørgsmål giver 

forskellige point ved korrekt svar. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede po-

intsum. Den med flest point vinder. 

 Agility (for hånd): En ekvipage skal gennemføre en bane med 6 til 8 opgaver. Opgaverne be-

dømmes af en dommer. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede pointsum. 

Den med flest point vinder.  
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 Agility (ridende): En ekvipage skal gennemføre en bane med 6 til 8 opgaver. Opgaverne be-

dømmes af en dommer. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede pointsum. 

Den med flest point vinder. 

 Trec (forhindringsbane): Ekvipagen skal gennemføre en bane med 6 til 10 opgaver. Opgaver-

ne giver point ved fejfri gennemførelse og fradrag ved tilbagetrædning. Placeringsrækkeføl-

gen bestemmes ud for den samlede pointsum. Den med flest point vinder. 

 Dressur (traditionel optømning): Der rides et selvvalgt dressurprogram. Programmerne er 

VISK DR-1A, VISK DR-2A og VISK DR-3A. Programridningen bedømmes af en dommer. Place-

ringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede pointsum. Den med flest point vinder. I 

særlige tilfælde kan der gives tilladelse til at en privatrytter rider VISK DR-0E, kontakt aktivi-

tetsudvalget for at indhente denne tilladelse. 

 Dressur (hackamore/bidløs optømning): Der rides et selvvalgt dressurprogram. Program-

merne er VISK DR-1A, VISK DR-2A og VISK DR-3A. Programridningen bedømmes af en dom-

mer. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede pointsum. Den med flest point 

vinder. 

 Dressur (uden sadel, valgfri optømning): Der rides et selvvalgt dressurprogram. Program-

merne er VISK DR-1A, VISK DR-2A og VISK DR-3A. Programmerne bedømmes af en dommer. 

Den med flest point vinder osv. 

 Springning (tidsspringning): Der rides en bane på en selvvalgt højde (man er udklasset fra en 

højde såfremt man har gennemført højden fejlfrit 5 eller flere gange eller fået en placering 

på højden 3 eller flere gange). Springningen laves som en tidsspringning og der rides én run-

de på 8-10 forhindringer. Den ekvipage der rider med færrest fejl og på bedste tid vinder. 

 Springning (uden sadel): Der rides en bane på en selvvalgt højde (man er udklasset fra en 

højde såfremt man har gennemført højden fejlfrit 5 eller flere gange eller fået en placering 

på højden 3 eller flere gange). Springningen laves som en tidsspringning og der rides én run-

de på 8-10 forhindringer. Den ekvipage der rider med færrest fejl og på bedste tid vinder osv. 

 Ringridning: Ringridningskonkurrencen gennemføres ved 8 gennemridninger mod ringen (5 

forsøg på stor ring og 3 forsøg på lille ring). Der skal rides i enten trav eller galop. Ekvipagen 

får point for at fange ringene alt efter deres størrelse og alt efter hvilken gangart dette udfø-

res i. Der skal rides i enten trav eller galop. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den 

samlede pointsum. Den med flest point vinder. 

 Mønstring: En hest fremvises ved mønstring på trekantsbane. Mønstringen bedømmes af en 

dommer. Placeringsrækkefølgen bestemmes ud for den samlede pointsum. Den med flest 

point vinder. 
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Disciplin regler 
Heste/rideteori 
Metode: Teoretisk prøve med 20 spørgsmål som skal løses indenfor 20 minutter.  

Bedømmelseskriterier: Spørgsmålene er af forskellig sværhedsgrad. Hvert spørgsmål giver forskellige 

point ved korrekt svar. 

Særlige regler for udstyr:   

- Det er ingen obligatoriske regler for rytteren udstyr under deltagelse i denne delkonkurrence. 

- Ingen hjælpemidler tilladt i denne konkurrencer, herunder ingen bøger, computere, telefoner eller 

lignende. 

- Det er tilladt at have en oplæser såfremt dette er nødvendigt. Behov for oplæser bedes anført på 

tilmeldingstidspunktet. Oplæser bliver tildelt på stævnedagen. Oplæseren må ikke give hjælp til selve 

konkurrencen. 

Agility (for hånd) 
Metode:  

- En ekvipage skal gennemføre en bane med 6 opgaver.  

- Alle øvelser skal gennemføres ved at hesten føres for hånd. 

- Opgavernes udformning offentliggøres på selve konkurrencedagen og der vil være mulighed for 

gennemgang af banen forud for konkurrencen. 

- der vil blive tilbudt en samlet gennemgang af banen med dommeren. Der foretages gennemgang af 

hver enkelt opgave, herunder gives en forklaring til hvordan opgaven løses samt grundlaget for 

dommerens pointgivning. 

Bedømmelseskriterier:  

- Opgaverne bedømmes af en dommer som giver point fra 1-10 for lydighed og harmoni i hver enkelt 
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øvelse (der må gives halve point) i henhold til nedenstående pointskala (der kan gives halve point) 

 

- Hvis der laves fejl i øvelsen fratrækkes 3 point i karakteren for lydighed og harmoni (fejl fremgår af 

øvelsesbeskrivelsen) 

Særlige regler for udstyr:   

- Hestens optømning er fri, hesten skal dog kunne håndteres forsvarligt. 

Agility (ridende) 
Metode:  

- En ekvipage skal gennemføre en bane med 6 opgaver.  

- Alle øvelser skal gennemføres ridende på sin hest/pony. 

- Opgavernes udformning offentliggøres på selve konkurrencedagen og der vil være mulighed for 

gennemgang af banen forud for konkurrencen. 

- der vil blive tilbudt en samlet gennemgang af banen med dommeren. Der foretages gennemgang af 

hver enkelt opgave, herunder gives en forklaring til hvordan opgaven løses samt grundlaget for 

dommerens pointgivning. 

Bedømmelseskriterier:  

- Opgaverne bedømmes af en dommer som giver point fra 1-10 for lydighed og harmoni i hver enkelt 
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øvelse (der må gives halve point) i henhold til nedenstående pointskala (der kan gives halve point) 

 

- Hvis der laves fejl i øvelsen fratrækkes 3 point i karakteren for lydighed og harmoni (fejl fremgår af 

øvelsesbeskrivelsen) 

Særlige regler for udstyr:   

- Hestens optømning er fri, hesten skal dog kunne håndteres forsvarligt. 

Trec forhindringsbane 
Metode:  

- Ekvipagen skal gennemføre en bane med 6 opgaver 

- 4 opgaver er kendt på forhånd og går igen fra år til år, 2 opgaver fornyes hvert år. 

- Der vil være mulighed for gennemgang af banen forud for konkurrencen. 

- der vil blive tilbudt en samlet gennemgang af banen med dommeren. Der foretages gennemgang af 

hver enkelt opgave, herunder gives en forklaring til hvordan opgaven løses samt grundlaget for 

dommerens pointgivning. 

Bedømmelseskriterier:  

- Opgaverne giver 10 point ved fejfri gennemførelse.  

- Ved hver vægring eller tilbagetrådning gives et fradrag på 3 point.  

- Ved tredje tilbagetrædning eller vægring er det ikke længere muligt at opnår point på den pågæl-

dende opgave og der fortsættes til næste opgave. 

- Der gives ligeledes en samlet karakter for hestens lydighed, rytterens indvirken (balance, finhed og 

effektivitet) samt for ekvipagens harmoni. 

Særlige regler for udstyr:   

- Optømning er trense inklusiv bid 
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Dressur (holdridning for ponyryttere i rideskolen) 
Metode:  

- Der foretages en bedømmelse af hver enkelt rytter i henhold til nedenstående bedømmelseskriteri-

er.  

- Konkurrencebanen ser ud som i henhold til nedenstående oversigt 

 
 

Bedømmelseskriterier:  

- Der gives karakterer efter 10-skalaen, jf nedenfor (der kan gives halve karakterer). Der gives en ka-

rakter for følgende elementer 

      1. Rytterens generelle opstilling, holdning og korrekte sæde 

      2. Rytterens generelle indvirkning på hesten, herunder rytterens indføling og effektivitet ved rid-

ning af hesten 

      3. Rytterens korrekte placering og anvendelse af hænder og arme 

      4. Rytterens korrekte placering og anvendelse af schenkler, herunder evt korrekt anvendelse af 

hjælpemidler som pisk og/eller sporer 

      5. Rytterens formåen i forhold selvstændigt at styre sin hest, herunder rytterens evne til at holde 
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den rigtige afstand til foregående rytter samt selvstændige udførelse af hver enkelt øvelse 

 

Særlige regler for udstyr:   

- Der må rides med hut. 

Dressur (Programridning for ponyryttere i rideskolen) 
Metode:  

- Denne delkonkurrence gennemføres som en gennem-ridning af et af dressurprogrammerne VISK DR 

OE eller VISK DR-1A. Programmet rides ud fra hukommelsen. Der foretages en bedømmelse af hver 

enkelt rytter i henhold til nedenstående bedømmelseskriterier. 

- Der må være en hjælper på banen, som dog ikke må trække hesten igennem programmet. Domme-

ren vil give fradrag i pointene i det omfang det vurderes at hjælperen har forbedret ekvipagens frem-

visning væsentligt, herunder ved at give hjælp til at huske programmet. 

- Konkurrencebanen ser ud som i henhold til nedenstående oversigt 
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Bedømmelseskriterier:  

- Der gives point for hver øvelse i dressurprogrammet i henhold til nedenstående pointskala (der kan 

gives halve point) 

 

Særlige regler for udstyr:   

- Delkonkurrencen skal rides med et trensebid (metal, læder, gummi), der må ikke anvendes martin-

gal eller andre former for hjælpetøjler.  

- Der må rides med sporer (for ryttere under 17 år må sporene maksimalt være 2,0 cm lange – målt 

fra støvle til enden af dornen). Der må rides med pisk hvis længde ikke må overstige 100 cm. 
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- Der må rides med hut. 

- For privat ryttere gælder det at ponyen/hesten skal være flettet op. 

Dressur (traditionel optømning) 
Metode:  

- Denne delkonkurrence gennemføres som en gennem-ridning af et af dressurprogrammerne VISK 

DR-1A, VISK DR-2A og VISK DR-3A. Programmet rides ud fra hukommelsen. Der foretages en be-

dømmelse af hver enkelt rytter i henhold til nedenstående bedømmelseskriterier. 

- Konkurrencebanen ser ud som i henhold til nedenstående oversigt 

 
 

Bedømmelseskriterier:  

- Der gives point for hver øvelse i dressurprogrammet i henhold til nedenstående pointskala (der kan 
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gives halve point) 

 

Særlige regler for udstyr:   

- Delkonkurrencen skal rides med et trensebid (metal, læder, gummi), der må ikke anvendes martin-

gal eller andre former for hjælpetøjler.  

- Der må rides med sporer (for ryttere under 17 år må sporene maksimalt være 2,0 cm lange – målt 

fra støvle til enden af dornen). Der må rides med pisk hvis længde ikke må overstige 100 cm. 

- Der må rides med hut. 

- Ponyen/hesten skal være flettet op. 

Dressur (hackamore/bidløs optømning) 
Metode:  

- Denne delkonkurrence gennemføres som en gennem-ridning af et af dressurprogrammerne VISK 

DR-1A, VISK DR-2A og VISK DR-3A. Programmet rides ud fra hukommelsen. Der foretages en be-

dømmelse af hver enkelt rytter i henhold til nedenstående bedømmelseskriterier. 

- Konkurrencebanen ser ud som i henhold til nedenstående oversigt 
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Bedømmelseskriterier:  

- Der gives point for hver øvelse i dressurprogrammet i henhold til nedenstående pointskala (der kan 

gives halve point) 

 

Særlige regler for udstyr:   

- I denne konkurrence gælder det at dressur skal rides med en hackemore/bidløs optømning (op-

tømningen skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlig og må ikke være designet til at skade/forulempe 

hesten på uetisk vis). 

- Der må ikke anvendes martingal eller andre former for hjælpetøjler.  
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- Der må rides med sporer (for ryttere under 17 år må sporene maksimalt være 2,0 cm lange – målt 

fra støvle til enden af dornen).  

- Der må rides med pisk hvis længde ikke må overstige 100 cm. 

- Der må rides med hut. 

- Ponyen/hesten skal være flettet op. 

 

Dressur (uden sadel og fri optømning) 
Metode:  

- Denne delkonkurrence gennemføres som en gennem-ridning af et af dressurprogrammerne VISK 

DR-1A, VISK DR-2A og VISK DR-3A. Programmet rides ud fra hukommelsen. Der foretages en be-

dømmelse af hver enkelt rytter i henhold til nedenstående bedømmelseskriterier. 

- Konkurrencebanen ser ud som i henhold til nedenstående oversigt 

 
 

Bedømmelseskriterier:  

- Der gives point for hver øvelse i dressurprogrammet i henhold til nedenstående pointskala (der kan 
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gives halve point) 

 

Særlige regler for udstyr:   

- I denne konkurrence gælder det at dressur skal rides uden sadel som kan rides med fri optømning 

(optømningen skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlig og må ikke være designet til at ska-

de/forulempe hesten på uetisk vis). 

- Der må ikke anvendes martingal eller andre former for hjælpetøjler, der må dog rides med en ba-

lancerem som er løst placeret rundt omkring hestens nakke idet der dog gives fradrag ved øvelsernes 

udførelse såfremt remmen anvendes til generel støtte af rytterens opstilling.  

- Der må rides med sporer (for ryttere under 17 år må sporene maksimalt være 2,0 cm lange – målt 

fra støvle til enden af dornen).  

-Der må rides med pisk hvis længde ikke må overstige 100 cm. 

- Der må rides med hut. 

- Hesten skal være flettet op. 

- Der må rides med et underlag som skal være forsvarlig fastgjort af en elastikgjord eller andet. Gjor-

den må ikke give nogen støttende fordel til rytteren. 

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).  

Bedømmelseskriterier:  

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

gives en karakter ud for nedenstående kriterier. 

        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 
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        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 

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 

Springning (stilspringning for ponyryttere i rideskolen) 
Metode:  

- Der rides en bane (5-7 forhindringer) på højden 20cm, 30 cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70 cm eller 80 cm 

(højden vælges i samspil med ridelæreren). 

Bedømmelseskriterier:  

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

gives en karakter ud for nedenstående kriterier. 

        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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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 optøming. 

- Hesten skal bære sadel i denne delkonkurrence 

Springning (tidsspringning) 
Metode:  

- Springningen afvikles som en tidsspringning hvor der rides en bane (8-10 forhindringer) på højden 

50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100 cm og 110cm (man er udklasset fra en højde såfremt man har 

gennemført højden fejlfrit 5 eller flere gange eller fået en placering på højden 3 eller flere gange). 

Springningen laves som en tidsspringning og der rides én runde på 8-10 forhindringer. Kombinations-

forhindringer kan forekomme. 

Bedømmelseskriterier:  

- Springningen bedømmes som en tidsspringning. Der gives 4 fejl ved en nedrivning og der gives 4 fejl 

ved en refusion (2. refusion giver 8 fejl og rytteren udgør ved 3. 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 optøming. 

- Hesten skal bære sadel i denne delkonkurrence 

- For alle ryttere under 17 år er det obligatorisk at ride med sikkerhedsvest 

Springning (uden sadel) 
Metode:  

- Delkonkurrencen afvikles som en tidsspringning hvor der rides en bane (8-10 forhindringer) på en 

selvvalgt højde. Højdernes der kan vælges imellem er 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100 cm og 

110cm. Springningen laves som en tidsspringning og der rides én runde på 6-8 forhindringer.  
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Bedømmelseskriterier:  

- Springningen bedømmes som en tidsspringning. Der gives 4 fejl ved en nedrivning og der gives 4 fejl 

ved en refusion (2. refusion giver 8 fejl og rytteren udgør ved 3. 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 optøming. 

- Hesten må ikke bære sadel i denne delkonkurrence 

- Det er tilladt at ride med en balancerem som er løst placeret rundt om hestens hals. 

- Der må rides med et underlag som skal være forsvarlig fastgjort af en elastikgjord eller andet. Gjor-

den må ikke give nogen støttende fordel til rytteren. 

- For alle ryttere under 17 år er det obligatorisk at ride med sikkerhedsvest. 

Ringridning 
Metode:  

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

og 3 forsøg på lille ring). 

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. 

Mønstring 
Metode:  

- Fremvises af en pony/hest ved mønstring på trekantsbane fra hånd, rytteren skal gå/løbe ved siden 

af ponyen/hesten.  

-Mønstringsproceduren er som følger 

       1. Trav fra indgang og ind til dommer 

       2. Opstilling foran dommeren 

       3. Skridt på halv trekant 

       4. Trav på hel trekant 



 

 

 

Page 27 of 61 

Vipperød Sportsrideklub - Klubmesterskab 

       5. Opstilling foran dommer 

       6. Trav til udgang 

 

- Mønstringsbanen ser ud som i henhold til nedenstående oversigt 

 

Bedømmelseskriterier:  

- Mønstringen bedømmes af en dommer som giver point fra 1-10 for udførelsen (der må gives halve 

point). 

Der gives en karakter ud for nedenstående kriterier. 

        1. Opstilling, herunder at hesten står med en manfri side ca 5-6 meter fra bedømmeren, at he-

sten åben mod bedømmeren (nærmeste forben lidt fremme og nærmeste bagben lodret under hof-

tehjørnet), holdningen af hestens hoved skal være naturlig 

        2. Skridt, herunder at skridten er er rolig, naturlig ren fir-taktet og så jordvindende som muligt, 

hesten bør bære sin hals naturligt og fremføres på lige linje 

        3. Trav, herunder at hesten snarest efter vendingerne er i ren to-taktet og naturlig jordvindende 

trav. 

        4. Vendinger, herunder at alle vendinger gøres højre om og så korte som mulige. Under vendin-

gerne holdes venstre hånd i højde med hestens øje. 

        5. Hestens soignering 

        6. Mønstrerens påklædning og optræden, herunder at mønstreren er påklædt neutralt (hvide 

bukser og mørk trøje) med henblik på at opmærksomheden skal fokuseres på hesten, korrekt føring 

af pisk i venstre hånd og uden unådig brug eller korrektion (anvendelse af pisk til afstraffelse giver 

direkte bortvisning fra delkonkurrencen) 
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Der gives karakterer ud fra følgende skala: 

 

Endelig pointsum beregnes som total af alle øvelser 

- Ved fejl bane fratrækkes 5 point i den totale pointsum. 
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Appendix 1 – Dressurprogrammer 
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Dressurprogram VISK DR-0H 
 
Øvelse Beskrivelse 

1 

AC 
X 
(C)  

Indridning i middelskridt 
Arbejdstrav 
Højre volte 

Ligeudretning 
Ligeudretning 
Nøjagtighed 

2 

(C)-M-A 
A 
K 

Arbejdstrav 
Volte - 20 m i diameter 
Arbejdstrav 

Linje i hjørne, ligeudretning på langside 
Korrekt form og størrelse 
Linje i hjørne 

3 
K-X-M 
MC 

Arbejdstrav (letridning) 
Arbejdstrav 

Nøjagtighed, ligeudretning på diagonalen 
Linje i hjørne 

4 
C 
CH 

Volte - 20 m i diameter 
Arbejdstrav 

Korrekt form og størrelse 
Linje i hjørne 

5 H-E-X-B-F Arbejdstrav Linje i vendinger, ligeudretning på langside 

6 
FA 
AK 

Arbejdstrav 
Middelskridt 

Linje i hjørne 
Nøjagtighed, linje i hjørne 

7 K-B-M Middelskridt Nøjagtighed, ligeudretning på diagonalen 

8 M-C-H-K Arbejdstrav Nøjagtighed, linje i hjørne 

9 K-A-X Middelskridt Nøjagtighed, linje i hjørne 

10 X Parade, hilsen, udridning Nøjagtighed, opstilling i parade 

 

Programmet rides med for-rytter. Der må rides i letridning eller nedsidning undtagen når dette otales 

specifikt i programmet. 

Der gives point i henhold til særligt holdridningsbedømmelsesskema. 
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Dressurprogram VISK DR-0E 
 

Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

NB: Arbejdstrav må rides i letridning eller nedsidning med mindre andet er oplyst i program. 

Øvelse Beskrivelse Point Kommentar 

1 

AC 
X 
(C)  

Indridning i middelskridt 
Arbejdstrav 
Højre volte 

Ligeudretning 
Ligeudretning 
Nøjagtighed 

  

2 

(C)-M-A 
A 
K 

Arbejdstrav 
Volte - 20 m i diameter 
Arbejdstrav 

Linje i hjørne, ligeudretning på langside 
Korrekt form og størrelse 
Linje i hjørne 

  

3 
K-X-M 
MC 

Arbejdstrav (letridning) 
Arbejdstrav 

Nøjagtighed, ligeudretning på diagonalen 
Linje i hjørne 

  

4 
C 
CH 

Volte - 20 m i diameter 
Arbejdstrav 

Korrekt form og størrelse 
Linje i hjørne 

  5 H-E-X-B-F Arbejdstrav Linje i vendinger, ligeudretning på langside 
  

6 
FA 
AK 

Arbejdstrav 
Middelskridt 

Linje i hjørne 
Nøjagtighed, linje i hjørne 

  

7 K-B-M 
Middelskridt for længere 
tøjler Nøjagtighed, ligeudretning på diagonalen 

  8 M-C-H-K Arbejdstrav Nøjagtighed, linje i hjørne 
  9 K-A-X Middelskridt Nøjagtighed, linje i hjørne 
  10 X Parade, hilsen, udridning Nøjagtighed, opstilling i parade 
  

      

11 
Samlet 
karakter 

Rytterens opstilling og hold-
ning 

Korrekt sæde, hænder og schenklernes place-
ring 

  

12 
Samlet 
karakter Rytterens indvirken Hjælpernes korrekthed, finhed og effektivitet 

  
      Fradrag ved fejlridning, første gang -2 point, anden gang -4, trejde gang diskvalificeret 

  

      Total pointsum 
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Dressurprogram VISK DR-1A 
 

Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

NB: Arbejdstrav må rides i letridning eller nedsidning med mindre andet er oplyst i program. 

Øvelse Beskrivelse Point Kommentar 

1 

AC 
XC 
C  

Indridning i middelskridt 
Arbejdstrav 
Højre volte 

Ligeudretning på midterlinjen 
Ligeudretning 
Nøjagtighed 

  

2 

CMFA 
A 
K 

Arbejdstrav 
Volte - 20 m i diameter 
Arbejdstrav 

Linje i hjørne, ligeudretning på langside 
Korrekt form og størrelse 
Linje i hjørne 

  

3 
K-X-M 
MC 

Arbejdstrav (letridning) 
Arbejdstrav 

Nøjagtighed, ligeudretning på diagonalen 
Linje i hjørne 

  

4 
C 
CH 

Volte - 20 m i diameter 
Arbejdstrav 

Korrekt form og størrelse 
Linje i hjørne 

  5 H-E-X-B-F Arbejdstrav Linje i vendinger, ligeudretning på langside 
  

6 
FA 
AK 

Arbejdstrav 
Middelskridt 

Linje i hjørne 
Nøjagtighed, linje i hjørne 

  

7 K-B-M 
Middelskridt for længere 
tøjler Nøjagtighed, ligeudretning på diagonalen 

  8 MCHK Arbejdstrav Nøjagtighed, linje i hjørne 
  

9 
Mellem 
K&A Arbejdsgalop til venstre Lydighed, nøjagtighed 

  

10 
(K)A 
A 

Arbejdsgalop 
Volte - 20 m i diameter 

Nøjagtighed, linje i hjørne 
Korrekt form og størrelse 

  

11 

AFM 
Mellem 
M&C 

Arbejdsgalop 
Arbejdstrav 

Linje i hjørne, ligeudretning på langside 
Nøjagtighed, linje i hjørne 

  

12 

(M)CH 
H-X-F 
FA 

Arbejdstrav 
Arbejdstrav (letridning) 
Arbejdstrav 

Nøjagtighed, linje i hjørne 
Nøjagtighed,ligeudretning på diagonalen 
Nøjagtighed, linje i hjørne 

  

13 
Mellem 
A&K Arbejdsgalop til højre Lydighed, nøjagtighed 

  

14 
(A)KHC 
C 

Arbejdsgalop 
Volte - 20 m i diameter 

Linje i hjørne, ligeudretning på langside 
Korrekt form og størrelse 
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15 

Mellem 
C&M 
(C)MF 
F 

Overgang til arbejdstrav 
Arbejdstrav 
Middelskridt 

Nøjagtighed, linje i hjørne 
ligeudretning på langsiden 
Nøjagtighed 

  

16 
FAX 
X 

Middelskridt 
Parade, hilsen, udridning 

Linje i hjørne, ligeudretning på midterlinjen 
Nøjagtighed, opstilling i parade 

  
      

17 
Samlet 
karakter 

Rytterens opstilling og hold-
ning 

Korrekt sæde, hænder og schenklernes place-
ring 

  

18 
Samlet 
karakter Rytterens indvirken Hjælpernes korrekthed, finhed og effektivitet 

  
      Fradrag ved fejlridning, første gang -2 point, anden gang -4, trejde gang diskvalificeret 

  

      Total pointsum 
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Dressurprogram VISK DR-2A 
 

Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

NB: Arbejdstrav må rides i letridning eller nedsidning med mindre andet er oplyst i program. 

Øvelse Beskrivelse Point Kommentar 

1 
AC 
C  

Indridning i arbejdstrav 
Venstre volte 

Ligeudretning, energi, takt og smidighed 
Energi, takt og smidighed 

  

2 

CHE 
E 
EKAF 

Arbejdstrav 
Volte -12 meter 
Arbejdstrav 

Balance, energi, takt og smidighed 
Stilning, balance, korrekt størrelse og form 
Balance, energi, takt og smidighed 

  

3 
F-X-H 
HCMB 

Trav med øget trinlængde 
(letridning) 
Arbejdstrav 

Ligeudretning, energi, takt og rummelighed 
Balance, energi, takt og smidighed 

  

4 
B 
BFA 

Volte -12 meter 
Arbejdstrav 

Stilning, balance, korrekt størrelse og form 
Balance, energi, tak og smidighed 

  5 AC Slangegang -3 buer Stilning, balance, buernes form 
  

6 

CM 
ME 
 
KA 

Middelskridt 
Middelskridt for længere 
tøjler 
Middelskridt 

Balance i overgang, energi og takt i skridt 
Ligeudretning, energi, lethed i strækning af 
halsen, støtten på bidet 
Balance, energi, takt og smidighed 

  

7 

AD 
D 

Middelskridt  
Schenkelvigning for venstre 
schenkel til langsiden ram-
mes mellem B&M 

Balance, energi, takt og smidighed 
Balance, energi, villighed, overkrydsning 

  

8 
MCH 
H-X-F 

Arbejdstrav  
Trav med øget trinlængde 
(letridning) 

Balance, energi, takt og smidighed 
Ligeudretning, energi, takt og rummelighed 

  

9 
FAD 
D 

Middelskridt 
Schenkelvigning for højre 
schenkel til langsiden ram-
mes mellem E&H 

Balance i overgang, energi og takt i skridt  
Energi, villighed, overkrydsning 

  

10 

HC 
Mellem 
C&M 
MB 

Arbejdstrav 
 
Arbejdsgalop til højre 
Arbejdsgalop 

Energi, takt og smidighed 
 
Nøjagtighed, balance og lydighed 
Ligeudretning, energi, takt og smidighed 

  

11 
B  
BFAK 

Volte -15 meter 
Arbejdsgalop 

Stilning, balance, korrekt størrelse og form 
Balance, energi, takt og smidighed 
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12 
K-X-H 
Før H 

Galop med forøget spring-
længde 
Overgang til arbejdsgalop 

Ligeudretning, energi, takt og rummelighed 
Smidighed og balance i overgang 

  

13 

MC  
Mellem 
C&H 
HE 

Arbejdstrav 
Arbejdsgalop til venstre 
 
Arbejdsgalop 

Nøjagtighed, balance og smidighed i overgang 
Nøjagtighed, balance og lydighed 
 
Ligeudretning, energi, takt og smidighed 

  

14 
E 
EK 

Volte -15 meter 
Arbejdsgalop 

Stilning, balance, korrekt størrelse og form 
Ligeudretning, energi, takt og smidighed 

  15 KA Arbejdstrav Nøjagtighed, balance og smidighed i overgang 
  

16 

A 
AX 
X 

Vend ad midten 
Arbejdstrav 
Parade, hilsen, udridning 

Nøjagtighed 
Ligeudretning, energi, takt og smidighed 
Opstilling, stilstand og overgang 

  
      

17 
Samlet 
karakter 

Rytterens opstilling og 
holdning 

Korrekt sæde, hænder og schenklernes place-
ring 

  

18 
Samlet 
karakter Rytterens indvirken Hjælpernes korrekthed, finhed og effektivitet 

  
      Fradrag ved fejlridning, første gang -2 point, anden gang -4, trejde gang diskvalificeret 

  

      Total pointsum 
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Dressurprogram VISK DR-3A 
 

Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

NB: Arbejdstrav skal rides i nedsidning med mindre andet er oplyst i program. 

Program under udarbejdelse, henvendelse til aktivitetsudvalget hvis relevant. 

 



 

 

 

Page 37 of 61 

Vipperød Sportsrideklub - Klubmesterskab 

Appendix 2 – Bedømmelsesskemaer 



 

 

 

Page 38 of 61 

Vipperød Sportsrideklub - Klubmesterskab 

Agility - Bedømmelsesskema 

 
Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

Øvelse Karakter (1-10) Fejl (fradrag -3) 

## 1   

## 2   

## 3   

## 4   

## 5   

## 6   

Sammentælling   

 

 

Kommentar: _____________________________________________________ 

Dommer: _______________________________________________________ 

 

Total (samlet karakter – samlet fradrag): ______________________________ 
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Trec - Bedømmelsesskema 
Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

Øvelse Karakter (1-10) 

1. Opsidning  

2. Låge  

3. Stilstand  

4. Holde, ride, holde  

5. Mølle  

6. Labyrint  

7. Ride under snor  

Karakter for hestens lydighed  

Karakter for rytterens indvirken, balance, finhed og effekti-

vitet  

 

Karakter for ekvipagens harmoni   

Sammentælling  

 

Kommentar: _____________________________________________________ 

Dommer: _______________________________________________________ 

 

Total (samlet karakter – samlet fradrag): ______________________________ 
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Dressur – Holdridning for ponyryttere - Bedømmelsesskema 
Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

Element Karakter (1-10) 

1. Rytterens generelle opstilling, herunder korrekte holdning og sæde  

2. Rytterens generelle indvirkning på hesten, herunder rytterens indfø-

ling og effektivitet ved ridning af hesten 
 

3. Rytterens hænder og arme, herunder korrekte placering og anven-

delse  
 

4. Rytterens schenkler og hjælpemidler, herunder korrekt placering og 

anvendelse af schenkler samt korrekt anvendelse af hjælpemidler så-

som pisk/sporer. 

 

5. Rytterens kunnen i forhold til selvstændigt at styre sin hest, herun-

der rytterens evne til at holde den rigtige afstand til foregående rytter 

samt selvstændige udførelse af hver enkelt øvelse 

 

Sammentælling - Total  

 

 

Kommentar: _____________________________________________________ 

 

Dommer: _______________________________________________________ 
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Spring – Holdridning for ponyryttere - Bedømmelsesskema 
Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

Element Karakter (1-10) 

1. Helhedsindtryk, herunder rytterens påklædning samt hestens soig-

nering og fremvisning 
 

2. Linjeføring, herunder rytterens evne til at planlægge sit ridt med 

passende linjer mellem forhindringerne 
 

3. Tempo, herunder rytterens evne til at planlægge sit ridt med et tem-

po der passer til hestens/rytterens formåen samt til den valgte linjefø-

ring  

 

4. Indvirken og effektivitet, herunder rytterens evne til at føre hesten 

effektivt rundt på banen på planlagte 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 

 

Fradrag (nedslag -4, refusion og volter -4)  

Sammentælling - Total  

 

 

Kommentar: _____________________________________________________ 

 

Dommer: _______________________________________________________ 
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Spring – Stilspringning for ponyryttere - Bedømmelsesskema 
Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

Element Karakter (1-10) 

 1.Helhedsindtryk, herunder rytterens påklædning samt hestens soig-

nering og fremvisning 
 

2. Linjeføring, herunder rytterens evne til at planlægge sit ridt med 

passende linjer mellem forhindringerne 
 

3. Tempo, herunder rytterens evne til at planlægge sit ridt med et tem-

po der passer til hestens/rytterens formåen samt til den valgte linjefø-

ring  

 

4. Indvirken og effektivitet, herunder rytterens evne til at føre hesten 

effektivt rundt på banen på planlagte 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 

 

Fradrag (nedslag -4, refusion og volter -4)  

Sammentælling - Total  

 

 

Kommentar: _____________________________________________________ 

 

Dommer: _______________________________________________________ 
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Mønstring - Bedømmelsesskema 
Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

Element Karakter (1-10) 

1. Opstilling, herunder at hesten står med en manfri side ca 5-6 meter fra 

bedømmeren, at hesten åben mod bedømmeren (nærmeste forben lidt 

fremme og nærmeste bagben lodret under hoftehjørnet), holdningen af he-

stens hoved skal være naturlig 

 

2. Skridt, herunder at skridten er er rolig, naturlig ren fir-taktet og så jordvin-

dende som muligt, hesten bør bære sin hals naturligt og fremføres på lige linje 
 

3. Trav, herunder at hesten snarest efter vendingerne er i ren to-taktet og 

naturlig jordvindende trav. 
 

4. Vendinger, herunder at alle vendinger gøres højre om og så korte som muli-

ge. Under vendingerne holdes venstre hånd i højde med hestens øje. 
 

5. Hestens soignering  

6. Mønstrerens påklædning og optræden, herunder at mønstreren er påklædt 

neutralt (hvide bukser og mørk trøje) med henblik på at opmærksomheden 

skal fokuseres på hesten, korrekt føring af pisk i venstre hånd og uden unådig 

brug eller korrektion (anvendelse af pisk til afstraffelse giver direkte bortvis-

ning fra delkonkurrencen) 

 

7. Rytterens korrekte svar på teoretiske spørgsmål  

Fradrag (fejl bane -5 point)  

Sammentælling - Total  

 

Kommentar: _____________________________________________________ 

Dommer: _______________________________________________________ 
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Tidsspringning - bedømmelsesskema 
 

Rytter Hest Højde Fejl Tid Placering 
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Ringridning - Bedømmelsesskema 
Dato: ________________________   Klub _____________________________ 

Rytter: _________________________________________________________ 

Hest: __________________________________________________________ 

Gennemridning Point Koefficient (point) 

## 1 – stor ring   

## 2 – stor ring   

## 3 – stor ring   

## 4 – stor ring   

## 5 – stor ring   

## 6 – lille ring   

## 7 – lille ring   

## 8 – lille ring   

Sammentælling   

 

 

Kommentar: _____________________________________________________ 

 

Dommer: _______________________________________________________ 
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Appendix 3 – Disciplinforklaringer 
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Heste/ride teori 
 

Hesteteori vil foregå i rytterstuen, og tager 20-30 minutter. Der vil være en oplæser, og det er et 

afkrydsningsskema med flere muligheder for korrekt besvarelse. 

Hesteteori vil handle om ridning, heste, den daglige håndtering af heste generelt og den som vi lære i 

ponyridningen. Det kan handle om de mange forskellige discipliner i ridesporten og reglerne indenfor 

ridesporten. Kunne være fra den gamle ryttermærkebog! Hvad er rigtigt og hvad er forkert! 

Heste håndtering med respekt for hesten, dens alder og være måde på heldige og uheldige dage. 

Hvad er Horsemannship og træning af heste i alle aldre. Vi vil følge hesten fra føl til plag og til den er 

udvokset, og måske står den overfor sygdomme og dårlig trivsel og måske aflivning. Måske er den 

bare blevet en umulig hest. Måske en rigtig dejlig og livlig hest. Hvad får den at spise og hvad lever 

heste af. Hvordan er hestens hverdag bygget op. 

Så alt i alt en bred omgang, hvor deltagerne skal have en bred tilgang til heste og ridning. Alle kan 

dog være med, der vil være flere svarmuligheder, og man skal bare benytte sin sunde fornuft og det 

som man allerede har af viden omkring heste. Men det kræver at man har lidt kendskab til ridning, 

for at kunne besvare spørgsmålene. 

Vi vil bede deltagerne her, om at opføre sig stille og roligt under oplæsningen af spørgsmål, således 

at alle kan høre og har mulighed for at kunne besvare spørgsmålene på lige vilkår. Dommeren vil give 

point efter besvarelsernes rigtighed.    

                                       

Agility 
 

I agility konkurrencen er der 6 øvelser. Dette kalder vi basen. Basen er de samme øvelser hvert år 

indtil andet bestemmes. Hvert år udvælges 1-2 nye øvelser, som deltagerne høre om i årets materia-

le, men først ser på dagen. 

Alle øvelserne gennemgås med dommeren inden konkurrencen, således at deltagerne får at vide, 

hvordan øvelserne skal gennemføres. 

Det kan man også læse om i den beskrivelse som følger årets agility konkurrence. I agility konkurren-

cen kan man enten deltage i en trækker klasse eller i ride klasse. Hvert år besluttes det, om ponyryt-

terne kan deltage i ride klassen. Privatrytter kan hvert år deltage i ride klassen. Agility anbefaler vi 

indendørs. 



 

 

 

Page 48 of 61 

Vipperød Sportsrideklub - Klubmesterskab 

I trækkeklassen trækker deltageren hesten bagved sig eller ved siden af sig med løs snor, deltageren 

må gerne gå med op på eller med hen over eller igennem øvelserne sammen med hesten. På vippen 

er det hesten, som skal vippe vippen ned og ikke deltageren. 

I rideklassen rider man hen og op på, under eller hen over eller igennem øvelserne. 

Bedømmelse: 

I agility vurderes samarbejdet med hesten, lydighed og hvordan øvelserne udføres ud fra de retnings-

linjer og sværhedsgrader, som der hvert år er udvalgt til øvelserne. Alle øvelserne skal gennemføres 

på 10-15 min, der kan være 2 dommere, som deler øvelserne imellem sig, så flere deltagere kan være 

i gang på samme tid i ridehuset. Samme regler gælder både i trækkeklassen og i rideklassen, hesten 

må ikke tvinges til at samarbejde, den skal frivilligt følge med. Deltagerne har ingen verbal eller an-

den indflydelse på dommernes vurdering. 

Sværhedsgrad: 

Generelt gælder det i vores agility konkurrence, at hvis sværhedsgraden øges, giver det ekstra point. 

Det er dommerens vurdering, omkring hvordan samarbejdet er imellem hest og rytter/deltager, det 

er dommeren, som bestemmer hvor meget det giver de enkelte øvelser og sværhedsgrad. Hestens 

ulydighed trækker ned på den samlede vurdering. 

Særligt for ponyryttere: 

I agility konkurrencen trækkes der lod imellem de heste, som er udvalg til agility. Der trækkes lod på 

konkurrencedagen. Heste som der kan trækkes med og heste, som har prøvet agility før. Heste som 

ikke er bange for nye ting, heste som kan overtales til at være med. Hesten skal helst passe i højden 

eller størrelsen til deltageren, således at deltageren kan lede og føre hesten igennem de forskellige 

øvelser. 

 

Herunder beskrives basen af agility øvelser 

 

1. Bro (VIRK) 

Ekvipagen skal gå lige mod broen med et godt tempo og udvise en god tilgang til øvelsen.  De skal 

lave et stop midt på broen. Hesten skal stå stille i 5 sekunder (tæl til 5) hvor hesten skal stå stille. 

Herefter går de ned af broen igen. Hesten må ikke bakke eller træde ned af siderne på broen. Man 

har et forsøg. 

2. Bro (VISK) 
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Ekvipagen går lige hen over broen uden at stoppe op, med en god energi og tilgang til øvelsen. He-

sten skal følge den hjælp, som deltageren giver hesten. Hesten må ikke bakke eller træde ned af si-

derne af broen. Man har et forsøg. 

3. Vippe (VIRK) 

Vippen skal stå vippet op mod rytteren/trækkeren. 

Øvelsen går ud på, at deltageren selv eller deltageren skal få hesten til at træde vippen ned til jorden. 

Sværhedsgraden øges ved at hesten selv vipper vippen ned. 

Vippen trædes ned, og man går op på midten af vippen og står stille. Man skal her få hesten til selv at 

få vippen til at vippe ved, ved at få den til at træde stille fremad, og vippen vipper og man går videre 

fremad og ned af vippen. 

Deltageren viser hesten, hvad den skal gøre. Hesten må ikke sætte farten op hen over eller ned af 

vippen. Hesten må ikke træde ned af vippen, man har et forsøg. 

I rideklassen skal vippen ligge nede fra starten. Hvis deltageren ved, at ens hest kan vippe vippen ned 

selv, så øges sværhedsgraden og det er tilladt at gøre et forsøg. Ellers udføres øvelsen på samme 

måde, som beskrevet før. Parade på midten og hesten vipper vippen ned, ved at ligge vægten frem 

på forbenene, og gå fremad og ned. 

 

 

4. Vippe med sidelæns vip (VISK) 

Man går med en god energi hen over vippen. Det er vigtigt at gå lige hen over midten, da vippen vip-

per sidelæns. Hesten må ikke træde ud over kanten af vippen eller undvige den hjælp som deltage-

ren/rytteren giver. Man har et forsøg. 

I rideklassen er det gældende for alle de 4 første øvelser, at det skal foregå på samme måde, som 

man trækker eller rider øvelserne. 

5. Lågen 

Man går med hesten på sin højre side i højre hånd med en god energi hen imod lågen. 

Lågen åbnes med venstre hånd og hesten skal vente, til man er klar til at føre hesten igennem lågen, 

med venstre hånd på lågen. Man slipper ikke lågen med venstre hånd. 

Hesten skal føres igennem lågen og skal bakke væk fra lågen. Hesten skal følge deltagerens hjælp og 

anvisninger, så man kan lukke lågen igen, og hesten har man hele tiden på sin højre side. 
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Hesten må ikke skubbe eller mase deltageren, den skal være lydig og tage imod den hjælp, som del-

tageren giver sin hest. Deltageren må ikke slippe hverken hest eller låge under øvelsen. Man har et 

forsøg. Men man må gerne være langsom i udførelsen. 

 

6. Podie 2 eller 3 ( tallet er størrelsen på podierne, der er 4) 

Deltageren skal føre hesten op på podiet med begge forben, hesten skal derfra gå lige over eller stå 

med alle 4 ben oppe på podiet, hvis man kan det. 

Sværhedsgraden øges, hvis man kan få hesten til den manøvre. 

Man skal tage et valg inden, at man starter på øvelsen, om hesten skal have 2 forben op og derefter 

lige over, eller 2 forben op og derefter alle 4 ben oppe og derefter lige ned. 

Hesten må ikke undvige den hjælp som deltageren giver, den må ikke træde ned. Hvis hesten ikke får 

4 ben op og står stille der, giver der kun for 2 forben oppe at stå. Man har et forsøg. 

 

9. Rideklassen podie: størrelse 4, den store. 

Rytteren skal beslutte inden man begynder på øvelsen, om hesten skal op på podiet. 

-Skal op og stå stille med 2 forben og henover. 

-Skal op og stå stille med 2 forben, derefter op med alle 4 ben og stå stille. 

-Skal op og stå stille med 2 forben, derefter op med alle 4 ben og stå stille, derfra ned med 2 forben, 

således at 2 bagben står oppe på podiet og henover. 

Hesten skal tage imod den hjælp som rytteren giver med simple hjælpere, og øvelsen skal være en 

glidende bevægelse fra step til step. 

 

8. Rideklassen: Smal passage(1 meter bred) på stor bred presenning. 

Hesten skal rides lige frem og lige igennem på midten af presenningen med en god energi og tilgang 

til øvelsen, hesten skal tage imod den hjælp, som rytteren giver med simple hjælper. 

Sværhedsgraden øges hvis rytteren kan få hesten til at stoppe lige op i parade på midten på small 

passage, tælle til 5 og ride lige videre og ud. Man kan selv vælge om man tager paraden med i sin 

øvelse. 
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Hesten må ikke undvige eller løbe uden om, træde ud med en eller flere hove over sidebommene som 

markerer den smalle passage eller stoppe op unødigt eller bakke undervejs på presenningen. 

 

9. Årets joker øvelse 

2019: Vandslange tæppe. 

Hesten skal gå med en god tilgang og energi til opgaven, den må ikke undvige deltagerens/rytters 

hjælp, den må ikke løbe igennem eller blive voldsom. 

Slangetæppet bliver høj og smal hvis hesten er høj, således at rytter og hest kan gennemføre opga-

ven. Hesten skal gå lige igennem. Hesten må ikke stoppe inden øvelsen eller under udførelsen af 

øvelsen. 

Vandslange tæppet står på podie 1 og 2. Det skal kunne hæves op til 1,75 meter og måske højere. På 

den højde 1 meter bred. 

Denne højde vil især gælde for privatrytterne. 

Rideklassen rider følgende øvelser : 1-2-3-4-9-7-8 

Trækkeklassen har følgende øvelser: 1-2-3-4-5-6-7 

Oversigt over øvelserne i ride huset, øvelsernes placering. 
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Dressurhold 
 

Denne klasse gælder kun for ryttere i ponyridningen. 

De tilmeldte deltagere sættes sammen på tilfældige sammensatte hold af 4-5 ryttere med en forud 

udvalgt for rytter. Deltagere kan vælge hest fra ponyridningen eller evt. deres egen pony ud fra deres 

kunnen og træners vurdering. 

Deltagerne er selv med til at shine deres hest/pony op. 



 

 

 

Page 53 of 61 

Vipperød Sportsrideklub - Klubmesterskab 

Der er en hjælper på banen, som kun skal hjælpe til med, at få en hest tilbage i rækken eller hvis der 

er et stop, at få ridningen i gang igen. Der er ingen oplæser af programmet. 

Man må ride letridning eller nedsidning efter eget valg. 

Pisk og spore er tilladt. Ensretning i tøj på holdet. 

Tilføjelse til bedømmelseskriterier: 

 - ride ud i hjørnerne 

- ordentligt fat på tøjlerne 

- rider i rigtig takt med hesten, korrekt diagonal 

- man ikke rider lige op i halen på den foran ridende rytter, ikke for tæt på hinanden 

- rider sit eget spor, så vidt at det er muligt 

- man laver øvelserne korrekt. 

 

Trec forhindringsbane 
 

Trec forhindringsbane er en planlagt bane med forhindringer. En bane som man ville kunne møde det 

til en hel almindelig Trec konkurrence rundt om i verden. Det kan også godt være forhindringer, som 

rideklubben selv har fundet på. 

I Trec skal bedømmelsen være fast og konsekvent, og alle deltagerne skal bedømmes ens. Man skal 

enten ride igennem forhindringsbanen, trække eller føre sin hest. 

Der vil være 6-8 forhindringer på banen, 4 af dem kalder vi basen, som er de samme hvert år. De kan 

også med tiden ændres på eller laves helt om. Resten er nye hvert år. 

Man skal kunne styre sin hest inde, som ude i skridt, trav og evt. galop. Der kan evt. rides på tid. 

For deltagere fra ponyridningen gælder det, at man får oplyst hvilken pony, man skal ride på mindst 

nogle dage før konkurrencen, det vil blive en pony, som man kender godt. Man kan godt selv pege på 

en pony, fordi man skal være tryg ved sin hest. Trec godt kan være udfordrende, da det kan være 

forhindringer og øvelser, som man ikke har prøvet før. 
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Der kan godt være en del ventetid i en Trec konkurrence. Så det er rart og praktisk, at have en hjæl-

per med. En der har lidt interesse i heste, en som kan holde hest eller udstyr, en man kan snakke 

med.  

Sikkerhedsvest anbefales til alle op til 18 år. Deltagere fra ponyridningen skal bære vest. 

Alle deltagere vil få udleveret en nummervest på dagen, som man skal bære under hele konkurren-

cen. 

Hvis man skal føre hesten, så må man ikke slæbe, mase eller tvinge sin hest igennem forhindringerne. 

Hesten må ikke bakke væk eller gå sidelæns. Hesten skal følge frivilligt med, og hesten skal være tryg. 

 

Effektivitets bedømmelse: 

-Om hesten træder tilbage hvor den ikke skal. 

-Om hesten laver volte hvor de ikke skal 

-Om hest eller rytter rammer bomme, hvor de ikke skal 

-Hvis hesten skifter gangart, hvor den ikke skal. 

-Hesten må ikke gå sidelæns, hvor den ikke skal. 

-Hest eller rytter må ikke tabe balancen. 

-Der må ikke være en uregelmæssig fremaddrift. 

-Rytteren følger ikke hesten bevægelser. 

 

Bedømmelsen gives ud fra om, rytteren giver den rette hjælp til hesten, gør rytteren det let for he-

sten at udføre øvelserne. 

Hestens lydighed bedømmes ud fra dens opmærksomhed, tillid, harmoni, og lethed ved udførelsen 

af øvelserne. 

Rytteren bedømmes ud fra sin indvirkning på heste, hjælpens finhed og lethed. 

I en Trec konkurrence bedømmes der ikke, som i en dressur/springkonkurrence. 

Man kommer ud for, at hver fejl/ berøring tæller, eller at der gives en samlet vurdering for fejl, hvis 

der eks. er rigtig mange fejl. Der gives point for hver øvelse separat. 
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Rideklubben har den frihed, til selv at vælge i pointgivningen.  

Se særskilt kompendie for en beskrivelse af øvelsernes.  

Oversigt over øvelserne i ride huset, øvelsernes placering. 

 

Springning (hold) 
 

Gælder kun for ponyridningen. 

Man må vælge hest ud fra kunnen og træners vurdering. 
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Vi tænker at 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 kun for en springhøjde på 20 cm(bom på jord/små pyramider af 3 bomme).  

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 

Ringridning 
 

Regler er lavet til VISKs medlemmer, og kan derfor ikke genkendes. 

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. 
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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. 

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. 
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-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. 

 

Mønstring 
 

Deltagere som melder sig fra ponyridningen til mønstringskonkurrencen trækker lod imellem de ud-

valgte småheste. Deltagerne deles op i øvede og uøvede mht. hestevalg. 

Privatrytter deltager med egen pony/hest. 

Mønstringsdeltagerne får mulighed for at træne med deres udtrukne pony den førstkommende træ-

ningsdag inden klubmesterskabet dvs. i ugen op til konkurrencen. 

På dagen skal deltagerne selv ordne og shine deres pony op til mønstringskonkurrencen. Forældre 

må gerne hjælpe til. 

Hesten må ikke være flettet, den skal være ren og se ordentlig ud. 

Formålet med mønstringen er at præsentere hesten, så den tager sig bedst ud, både i stilstand og i 

bevægelse. 

1. Hesten skal bære trense eller anden godkendt optømning. 

2. Ridepisk kan evt. bæres i venstre hånd. Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvis-

ning. 

3. En hjælper udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret. 

4. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hesten s venstre 

forben i ca. en arms afstand og med front mod hesten. 

5. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand til trense ringen, ca. 30 cm. 
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6. Hvis hesten er urolig kan mønstreren forblive foran hesten med en tøjle i hver hånd. 

7. Ved fremføringen af hesten holdes tøjlerne i højre hånd. 

8. Hesten fremføres i lige linje. 

I mønstringskonkurrencen gives der karakter for: 

-mønstrerens opstilling af hesten foran dommeren. 

-mønstringen i skridt 

-mønstringen i trav 

-mønstrerens vendinger af hesten højre om 

-hestens velplejethed og optømning(trense)/ udstyr skal være pudset. 

-Mønstrerens påklædning og optræden 

-mønstrerens besvarelse på dommerens spørgsmål. 

 

Spørgsmål som kommer her. 

Dommeren vil spørge til hesten og stiller 2-3 spørgsmål til mønstreren ud fra 20 udvalgte spørgsmål, 

som der skal øves på derhjemme inden konkurrencen. Gælder både deltagere fra ponyridningen og 

privatryttere. 

Karakteren får man samlet at vide, efter endt mønstring med alle deltagerne. 

Svar på spørgsmålene og hestens renlighed og velplejethed, kan godt afgøre 2 deltagere med samme 

point. 

Svarene kan findes på nettet og i den gamle ryttermærkebog. 

Spørgsmål og svar til mønstringskonkurrencen. 

1.Hvad er en vallak?- en kastreret hingst/ en han hest 

2.Hvad er en hoppe?-en hun hest 

3.Hvad er en hest´s aftegn?-det der adskiller den fra andre heste, så man kan genkende den i flokken, 

hvirvler i pelsen, farver, sokker, blis og andre kendetegn. 

4.Hvor gammel er din hest? – kan ses i hestepasset/ hør træner ad. 

5.Hvordan ser man hestens alder?-på dens tænder. 
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6. Hvordan afgøre man ponyens katagori?-ved at måle hvor høj at den er på lansemærket. 

-Katagori 3: Ponyer færdig målt op til 128cm.  

-Katagori 2: Ponyer færdig målt op til 138cm. 

-Katagori 1: Ponyer færdig målt op til 148cm. 

7. Hvad lever en hest af? –Græs, korn, roer og urter, høstet og tørret græs og halm. 

8. Er hesten et klovdyr?-nej en hest har hove. 

9. Hvad for en katagori tilhører din pony?-hør din træner ad. 

10. Hvorfor skal hesten placeres med man væk fra dommeren?-Dommeren skal se hestens hals og 

holdning. 

11. Hvornår har alle heste fødselsdag?-1. januar 

 

 

12. Hvor længe er hesten et føl?-1 år 

 

13. Hvad er en plag?-en unghest i alderen fra 1-4 år 

 

 

14. Hvornår må unge heste starte stævner?- når de er 4 år og i lave klasser alt efter dressur og spring, 

andre discipliner har deres regler. 

 

15. Hvad bruger hesten sin hale til?-til at kommunikere med andre heste, piske insekter væk med. 

Kæmpe fluesmækker. 

 

 

16. Taber hesten sine tænder?-både som ung og som ældre hest. 
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17. Hvad race er din hest?-Hør din træner ad. 

 

 

18. Hvor mange timer sover en hest?-3-4 timer ligger den ned, ellers hviler den ofte i løbet af en dag. 

 

 

19. Hvordan går man i takt med hesten?- Man træder frem på samme ben på samme tid højre eller 

venstre med hestens højre eller venstre. 

 

 

20. Hvorfor skal man strigle og ordne hesten?- ellers kan man ikke sætte sadel og trense på, den ville 

få sår og skader. En usoigneret hest ser ikke pænt ud, og vil ikke vise sig fra den bedste side.  

Heste er smukke dyr når de ser velplejet ud. 


