
FAQ til Forårskeppni

1/ Må man have trækker/hjælper med i børne/unge klassen?

Ja det må man. Men i så flad skal man ride i inderste spor, så hjælperen kan gå/løbe 
indenfor bane markeringen. Hvis der er snor mellem hjælper og hest, må afstanden 
aldrig blive så stor at der kan passere en hest mellem.

2/ Skal man vise alle gangarter i flergangsklasserne?

Nej – man må vise den eller de gangarter man har lyst til. Dog må der ikke rides pas og i 
børne/ungdomsklassen, må der ikke rides galop og pas.

Rækkfølgen af gangarterne bestemmer du selv og du må veksle mellem gangarterne, 
som du har lyst.

3/ Hvordan fungerer niveauopdelingen – skal man ride programmet?

Nej – du skal ikke ride et bestemt program eller vise gangarterne i en bestemt 
rækkefølge. 
Niveauopdelingen indikerer det niveau du og din hest befinder sig på. 
Hvis du tilmelder dig i en højere klasse vil man kunne forvente at du f.eks kan skifte 
tempo i tølt og at hesten generelt går mere samlet end i de lavere klasser.

4/ Hvordan dømmes der? Får man point og kritik?

Der dømmes ikke efter de retningslinier, der normalt bruges i sportskonkurrencer og der 
uddeles ikke points og kritik.
Ideen er at du som rytter viser din hest, så den tager sig aller bedst ud. Dommerne skal 
finde den hest, der ser ud til at være den sjoveste, ”fedeste” og bedste ridehest – altså 
en hest alle har lyst til at ride. Desuden dømmes efter at samspillet mellem hest og 
rytter er godt.
Det er derfor ikke nødvendigvis den hest, der er bedst rent teknisk eller med det højeste 
løft, der vinder.

5/ Hvordan foregår en klasse?

Ved starten af en klasse, rides først 4-6 minutter på venstre volte. Så skiftes volten og 
der rides 4-6 minutter på højre volte. Der mindst 4 minutter og indtil alle dommere har 
markeret at de er klar.
Herefter voterer dommerne og finder 3-5 ryttere, der må forlade banen.
Så startes igen på venstre volte, hvor der rides mindst 3 minutter og indtil dommerne er 
klar. Herefter voteres igen og 3-5 ryttere udskilles. 
Volten skiftes og proceduren gentages indtil der er 5 ryttere tilbage på banen, der så 
rider finale. I finalen rides 3 minutter på begge volter.
Herefter voterer dommerne og rangerer rytterne fra 1-5. Der kan ikke være delte 
placeringer.

6/ Hvilket udstyr må jeg ride med?

Der er valgfrit brug af bid, der dog skal være tilpasset den islandske hest. Ved hård eller 



hensynsløs ridning, kan ekvipagen diskvalificeres. Det foregår ved at heatet stoppes og 
ekvipagen bedes om at forlade banen – eller ved at dommerne bliver enige om en 
diskvalifikation mellem 2 heat.

Rytteren skal bære hjelm og der skal rides i sko eller støvler med hæl. Der må rides med 
pisk, men ikke anvendes sporer.

7/ Generelle regler

Der rides i valgfrit tempo og gangart, på den volte der angives. Dog må der ikke rides 
pas og i børne/unge klassen må heller ikke rides galop.
Man skal ikke vise alle gangarter, såfremt man ikke ønsker dette.
I tøltklassen vises kun tølt. I de højere klasser forventes at man kan vise tølt i flere 
tempi.

Da der er mange på banen, forventes man at tage gensidigt hensyn. Hensynsløs ridning, 
kan medføre diskvalifikation.

Ryttere, der udskilles fra et heat, skal straks forlade banen.

Mens dommerne voterer skal der skidtes.

Hvis man rider indenfor banens markeringer, bliver man diskvalificeret.


