Udstyrsguide vedr. Nordisk
Som udgangspunkt følges Fjordhesten Danmarks sportsreglement, og hvor intet andet er angivet følges
Dansk Rideforbunds reglementer.
Fjordhesten Danmarks sportsreglement https://www.fjordhest.dk/regelsaet-sport-2/
Dansk Rideforbund reglementer https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer.aspx
Alle heste skal bære stævne nummer, så snart de er uden for boksen. Stævnenumre bliver ikke udleveret
på pladsen, og skal selv medbringes.
Hjelm er påbudt under ridning på stævnepladsen. Ved mesterskaber må hesten efter ankomst til
stævnepladsen kun rides af rytteren selv, spring er dog undtaget hvor hesten må skridtes af en hestepasser,
som opfylder alderskravet, samt bærer godkendt udstyr.
Hesten skal være vaccineret efter gældende regler, se nærmere på www.fjordhest.dk – Nordisk.
Sikkerheds vest og ridehjelm skal være godkendte efter Dansk Rideforbunds regler
Hjelm
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer/DRF%20godkendte%20standarder/Ridehjelm.aspx
Sikkerhedsvest
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer/DRF%20godkendte%20standarder/Sikkerhedsvest.as
px
Grænse for næsebåndets stramhed (kan tjekkes af den teknisk delegeret)
https://www.rideforbund.dk/Information/Nyheder/2017/10Oktober/Nyregelfornaesebaandetsstramhedho
sstaevneheste.aspx
Generelt
Jf. Fællesbestemmelserne §19: Hestens/ponyens udstyr skal altid være tilpasset og i forsvarlig stand.
Udstyret skal være monteret korrekt og være sikkerhedsmæssigt i orden.
Derudover anbefales det at bid, skal anvendes i overensstemmelse med producentens anbefalinger og
formål med biddet. Desuden er det altid vigtigt at retningslinjerne for etisk korrekt anvendelse af hesten i
ridesport er opfyldt, så hvis en TD/Dommer opfanger at anvendelse af udstyret virker til gene/skade for
hesten, kan TD/Dommer altid gribe ind og bede rytteren ændre udstyret

Dressur
Der rides efter hesteregler, både i junior og senior. Der rides derfor heste volter i alle programmer.
Følgende næsebånds typer er tilladte:

Følgende bid er tilladt

Bandager, gamascher og klokker er tilladt på opvarmningsbanen og til præmieoverrækkelse – men er
ikke tilladt på konkurrencebanen.
Da der rides efter hesteregler, både for junior og senior, er der ikke begrænsninger for længden på spore.
Dog skal Rideforbundets reglement overholdes.

Spring
Der rides efter kat. 1 afstande.
Alle typer bid og næsebånd er tilladt. Derudover er følgende bidløse optømninger tilladt.

Ved tvivlstilfælde, se nærmere i reglementet.
Der skal benyttes godkendt sikkerhedsvest til og med 18 år.
Pisk er tilladt, dog max længde på 75 cm. Gældende overalt på stævnepladsen.
Sporer er tilladt, der er ikke begrænsninger til længde og udformning.
Kørsel
Beklædning: Godkendt hjelm er påbudt over alt på stævnepladsen, både på kusk og groom. Beklædning
skal passe til vogntypen, og handsker er obligatorisk i dressur. Mindre formelt tøj er tilladt i maraton. Shorts
er ikke tilladt.
I maraton skal både kusk og groom bære godkendt sikkerhedsvest og hjelm. Sikkerhedsvest og hjelm skal
være godkendt efter rideforbundets regler.
Der kan benyttes samme vogn til alle 3 discipliner. Vognen skal være 4-hjulet.
Pisk ved dressur og forhindringskørsel: Kusken skal bære en pisk af traditionel type. Snerten må gerne
være fastbundet til pisken, men skal nemt kunne løsning og skal kunne nå alle hestene. Hvis pisken tabes,
behøves den ikke samles op og kusken kan gennemføre resten af programmet uden. Groomen må gerne
give kusken en reservepoint uden at det giver yderligere straf point.
Whip for marathon: Optional. If the driver chooses to carry a whip, the whip can only be used by the driver.
Failure to comply will incur 20 penalties.

