REGLER FOR KONKURRENCEN ”BEDSTE BRUGSHEST” VED LANDSSKUET 2019
Bedste brugshest er en samlet fælleskonkurrence for ’Hopper 4 år og derover uden føl ved siden’
og ’Vallakker’. Der kan stilles op i ridning, lange liner eller kørsel.
Konkurrencen afvikles som en gangartsklasse og der rides/køres efter dommerens kommando og
anvisninger.
Almindelige bestemmelser:
I gangartsklassen kan deltage heste og ponyer, der er født i 2015 og tidligere.
Gangartsklassen er åben for alle racer.
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/kører
hesten/ponyen.
Tilmeldingen skal be- eller afkræftes via svar på denne mail senest lørdag d. 29. juni.
Der rides/køres i 4 afdelinger, hvor dommerne udtager 1-3 ekvipager til finalen.
I finalen vises hestene igen for alle dommere og rangeres uden hensyn til tidligere pointgivning. Der
uddeles rosetter til den bedst placerede i kørsel/lange liner og de tre bedst placerede i ridning. Den
samlede vinder udnævnes til ’Landsskuets Bedste Brugshest’ og modtager et bånd.
Klassen afvikles som en gangartsklasse med to til tre ekvipager på banen ad gangen i ca. 12
minutter.
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.
Bandager og klokker 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 racers normale bid, dog ikke kandar.
Påklædning er sort/mørkeblå ensfarvet jakke eller mørk ensfarvet trøje, ensfarvede ridebukser
med lange ridestøvler eller jodhpurs. Rideuniform i de enkelte raceforeningers farver kan også
bæres. Ridehjelm er obligatorisk.

TIL GANGARTSKONKURRENCEN SKAL VISES
1. Trav på begge volter, hvor der også vises trav med øget skridtlængde.
2. Skridt, hvor der også vises middelskridt og evt. skridt for forlænget tøjle.
3. Anspring i galop på begge volter, arbejdsgalop og galop med øgning.
Hesten skal gå til biddet i let holdning.
Bedømmelsen:
Klassen vil blive bedømt af dommere udpeget af Landsskuets Hesteudstillingsudvalg.
Der gives karakterer fra 0 - 10, og halve karakterer anvendes. I bedømmelsen fokuseres der på
skridt, trav, galop og ridelighed/manerer under arbejdet. Ved kørsel/lange liner bedømmes
tilbagetrædning i stedet for galop. Endvidere overgange mellem gangarterne, evt. parade og evt.
tilbagetrædning.
Ligeledes vil kriterier som accept af biddet, takt og løsgjorthed indgå i bedømmelsen.
Bedømmelse under rytter
Skridt
Trav
Galop
Ridelighed

Bedømmelse ved vogn/lange
liner
Skridt
Trav
Tilbagetrædning
Opførsel/manerer

Vægtning, %
25
25
25
25
100

For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karakteren.

