REGLER FOR
GANGARTSKONKURRENCEN
VED ROSKILDE DYRSKUE
I forbindelse med Roskilde Dyrskue arrangeres en gangartsklasse for udstillede heste og
ponyer. Der rides efter dommerens kommando og anvisninger.

Almindelige bestemmelser:
I gangartsklassen kan deltage heste og ponyer der er født i 2017 og tidligere, og for
følhopper gælder, at de kun kan deltage, hvis føl er født før 1. april 2021.
Gangartsklassen er åben for alle racer, og konkurrencen er delt op i klasser, svarende til
Landsudvalget for Hestes opdeling i afdelinger. Alt efter tilslutning, vil der evt. blive afviklet
en finale mellem vinderne
Der er ikke krav om at rytteren har rytterlicens under Dansk Ride Forbund.
Tilmelding til klassen foretages i forbindelse med tilmelding til dyrskuet, og udover de
oplysninger der skal afgives i forbindelse med dyrskuetilmeldingen, skal der opgives, hvem
der rider hesten/ponyen.
Roskilde Dyrskue fastsætter dotering og præmier samt uddeling af rosetter. Dotering og
præmiering er ikke bundet af reglerne i DRF¹s reglement.
Klassen afvikles som en gangartsklasse med to til tre ekvipager på banen ad gangen i ca.
12 minutter. der gives karakterer fra 0 - 10, og halvekarakterer anvendes.
I bedømmelsen fokuseres der på skridt, trav, galop (dog ikke ved fremvisning for lange
linier), ridelighed/manerer under arbejdet og kapacitet. Endvidere overgange mellem
gangarterne og parade. Ligeledes vil kriteriet som accept af biddet, takt og løsgjorthed
blive bedømt.
Klassen vil blive bedømt af een dommer, som er dressurdommer i Dansk Ride Forbund.

Generelle bestemmelser:
❖ Det er tilladt at ride enten med pisk (120 cm inkl. snert) eller sporer (for ponyer må
sporedornen max. være 1,5 cm), men ikke med begge dele, og gerne uden nogen af
delene.
❖ Gamacher og bandager er tilladt.
❖ Heste og ponyer skal bære sadel. Tungerem, halerem, fortøj og alle former for
hjælpetøjler er forbudt. Dog er det tilladt for kat. III ponyer at bære sadelpude og halerem.
❖ Trense med næsebånd, - næsebånd over biddet (engelsk), - næsebånd under biddet
(hannoveransk) og todelt næsebånd, er tilladt. Dog er krydsnæsebånd tilladt for ponyer.
Næsebånd med jordblænder og gummiskiver på biddet er ikke tilladt.
❖ Bid. Det er tilladt at anvende de enkelte raceres normal bid, dog ikke kandar.
❖ Påklædning er sort/mørkeblå ensfarvet jakke eller mørk ensfarvet trøje, hvis skjorte,
lyse eller hvide ensfarvede ridebukser med lange ridestøvler eller jodhpurs. Rideuniform i
de enkelte raceforeningers farver kan også bæres. Ridehjelm obligatorisk.

