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Guidelines for Virtuelle stævner 
Disse guidelines er gældende for virtuelle stævner hvor tilmeldingen starter d. 15. maj eller 
herefter. 
I øjeblikket er hele Danmark lukket delvist ned, hvilket også betyder at stævner desværre 
bliver aflyst på stribe. Men det nye tiltag om virtuelle stævner bakkes op af SK. Det er en 
god måde at få en bedømmelse/status på, hvor man er i sin træning og komme endnu 
stærkere tilbage efter Corona, men der er enkle ting at være opmærksom på og 
retningslinjer at følge.  
Ryttere skal være opmærksom på, at ridtet opleves anderledes ”live” end bag ved en 
computer. Det kan især være svært på video at bedømme tempo, hvorfor en bedømmelse 
”live” kunne have udløst en anden karakter. Desuden bør ryttere være opmærksom på, at 
alle andre gældende regler for stævneridning er gældende, hvorfor de skal være 
opmærksom på at overholde udstyrskrav, rækkefølge på opgavedele mv. 
Der er krav og regler i Rules and Regulations, som denne stævneform ikke er i stand til at 
opfylde heriblandt krav til udstyrskontrol, banemål og grupperidning.  
 
Til rytter og stævnearrangører: 
Klasse: Der rides efter Rules and Regulations klasser, dog rides alle klasser med en rytter 
på banen på gangen og 1 omgang af hver gangart, bortset fra skridt hvor der vises en halv 
omgang. Klasserne opdeles i lige og ovalt spor.  
Banen: Der lempes fra Rules and Regulations S.9.2.1, hvilket betyder at stævnet kan 
afholdes på både lige og ovalt spor. Afholdes klasserne på både lige og ovalt spor, opdeles 
resultatlisten i lige spor og ovalt spor. Der skal som minimum vises 100 meter af hver 
gangart, men der er ikke krav til omkredsen af det ovale spor. 
Rides der temposkift skal banen markeres med markering ved start/slut af langsiden, samt 
midten af kortsiden skal markeres. 
Udførsel: Ved begyndelse og afslutning af programmet på den valgte kortside, hilser 
rytteren ved at nikke tydeligt. Gangarterne/opgaverne bedømmes af uddannet sports/GK-
dommer baseret på judges guidelines. 
Video: Videoen skal optages i god kvalitet og det anbefales at anvende stativ eller som 
minimum med en rolig hånd. Det er vigtigt, at hele hesten kan ses gennem hele 
programmet og det anbefales at der zooms så lidt som muligt, men at hesten fylder så 
meget som muligt i billedet.  
Dommersedler og afgivning af karakter: Det aftales med dommerne ved bookning, SK 
vil anbefale direkte indtastning i IcetestNG (se vejledning) 
Rytterlicens: D-licens, højere, eller klublicens. 
Rangliste: ingen  
Antal rytter pr. dommer dag: 50 ryttere 
 
Ved spørgsmål eller kommentar kontakt sportskomiteen@islandshest.dk  
Mvh sportskomiteens i Dansk Islandshesteforening 


