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INNOVATIVE  
 

HORSE & RIDER ACADEMY 
 

 

 

Deltagelsesbetingelser 

 

1) De online stævner er „åbne“ stævner, dvs. at alle personer, med bopæl i Europa og som 

opfylder de beskrevne kvalifikationer kan deltage.  

 

2) Der bliver udskrevet følgende klasser/ konkurrencer: 

Klasse: Niveau: Rytter kvalifikationer: 

VDT – easy 
Skridt/ trav program 

Ingen galop. 
Rytter uden licens. 

VDT – light LC niveau med galop Rytter uden licens. 

VDT – medium LB niveau Rytter uden licens. 

VDT – advanced LA niveau Ej åbne for professionelle.  

VDT – professional LA/ M niveau Ej åbne for professionelle. 

VDT – superior M niveau Åbne for alle ryttere 

VDT – elite S niveau Åbne for alle ryttere 

 Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så kontakt gerne arrangørerne. 

3) Der er ingen minimumsalder for rytteren. For mindreårige skal forældremyndigheden være 

indforstået med tilmeldningen.  

 

4) Minimumsalder for heste er 4 år, som må deltage i klasserne easy, light og medium. 

Klasserne Advanced og Professional er åbne for heste fra femårsalderen. 

 

5) En Ekvipage må kun deltage i en klasse per stævne. Hesten og rytteren må dog godt 

deltage i flere klasser, hver for sig. 

 

6) Der er ingen krav til medlemsskaber. 

 

7) Hesten behøver ikke, at være registreret i en bestemt forbund, og den behøver ikke de 

klassiske stævne vacciner.  
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8) For at deltage til et online stævne kræves følgende: 

a. Registrering og anmeldelse på hjemmesiden:  www.virtualdressagetour.com  

b. Anmeldelsesgebyr på € 25 indbetales inden tidsfristen på følgende konto: 

Euro-Konto: Innovative Horse & Rider Academy    BIC RZTIAT22362    IBAN: AT20 3636 2000 0016 8906 

 

9) Dressurbanen: 

a. For Easy til og med Professional= 20 x 40 m 

b. For Superior og Elite= 20 x 60 m 

c. Dressurbanen skal være med minimum en lille kant eller hegn, og med bogstaver, 

som hører sig til en 20 x 40 bane eller 20 x 60 bane. 

d. Der er ingen krav til bunden, dog skal den være plan, og det må være udenfor og i 

en ridehal. Dog skal man være opmærksom på videokvaliteten. 

 

10) Rytterpåklædning: 

a. Ridehjelm er et krav. Ridehjelmen skal opfylde den europæiskenorm: „EN 1384“. 

b. Ryg beskyttelse er tillladt. 

c. Sorte eller mørke ridestøvler eller chaps. 

d. Der er ingen krav til stævneridejakke, plaston eller bluse/ skjorte. Der anbefales dog 

blot lyse ridebukser, og en mørk overdel. 

e. Hvide ridehansker skal benyttes. 

f. Hjælpemidler: Spore og dressurpisk er tilladt. 

 

11) Hestens udstyr: 

 Klokker er tilladt. 

 Gamager og bandager er tilladt. Vi anbefaler farven hvid, da den er bedst på 

videoen. 

 Uden saddel er tilladt. 

 Ved rideskolecuppen og i klasse VDT – Easy. er hjælpetøjler, såsom martingal og elastik 

indspænding tilladt, men giver 0,5 point i straf. 

 Monty Roberts hovedtøj uden bid er tilladt Ligesom et Merothische hovedtøj.  

 Ved VDT - superior og VDT – elite er kandar tilladt.  

 

12) Der må ikke modtages hjælp, mens man rider programmet og det bliver filmet.                    

Programmet på dog gerne blive råbt op.  

13)   Videofilmen må max fulde 2 Gigabyte.  

14)  De er følgende krav til filmning af programmet: 

a. Programmet skal filmes mindst 2 meter fra bogstav C, og så skal man forsøge at 

højde for lektioner på denne kort side. 

http://www.virtualdressagetour.com/
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b. Filmen af programmet skal være i et styk, man må ride programmet igennem flere 

gange, og så indsende filmen af det ridt, som man synes er bedst. 

c. Det er selvfølgelig også tilladet at zoom, mens der filmes, blot man hele tiden har 

hele ekvipagen med på filmen. 

d. Video kan blive filmet på sin smartphone eller videokamera, og indsendes via 

følgende link:  https://virtualdressagetour.wetransfer.com/  

e. Videoen skal kaldes/ døbes: Klassens navn – rytters navn – hestens navn.  

Fx: VDT – light Max Mustermann - Maxi 

f. Skal man indsende mere end én video, skal de indsendes enkeltvis. 

g. En video er kun tilladt én gang, så hvis man skal ride samme program igen til et 

andet VDT stævne, så skal programmet filmes igen. 

h. Lyden skal være slået til, når man filmer. En film, hvor lyden er slået fra kan fører til 

diskvalifikation. 

i. Video kvaliteten har indflydelse på resultatet. 

 

15) Deltagerne erklærer sig indforstået med, at deres video må blive vidst på de sociale 

medier, hvis man får en placering. 

16) Bedømmelse af dressurprogrammet sker efter regler fra FEI. Afgørende her er graden af 

hestens uddannelse, samt indvirkning fra rytterens sæde og hjælper. Bedømmelsen 

kommer fra en jury af anerkendte internationale dressureksperter, som bliver sammensat 

af foreningen „Innovative Horse & Rider Academy“. 

17) Der kan max være 30 ekvipager per klasse, og en femtedel af deltagerne bliver placeret.  

18) Bedømmelsen af videoen kommer skriftligt. Kritikken og resultatlisten bliver sendt via mail, 

når resultatet foreligger, og sammen med kritikken, kommer der også en skriftlig udtalelse 

og tips til træningsforbedringer. 

19) Penge og andre sponsorgaver bliver udbetalt/ sendt i henhold til propositioner. 

20) En tilmeldelse kan ikke aflyses, efter sidste tilmelding kan tilmeldingen dog videre gives til 

en anden ekvipage. 

21) Efteranmeldelse er muligt indtil fristen for indsendelse af video er overskredet. 

Efteranmeldelse koster 5 euro ekstra, dvs. i alt 30 euro. 

22) VDT er stævner, som er uafhængige af nationale og internationale ridesportsstævner 

under FEI, derfor er der ingen krav til licens, medlemskaber, point eller A og B heste, og 

sine resultater fra VDT er derfor heller ikke gældende ved FEI, klub, distrikt eller B og A 

stævner. 

23)  Ved sin anmeldelse accepteres de gældende regler. Bedømmelsen fra dommerne kan ikke 

efterfølgende blive rettet, men regnefejl vil selvfølgelig hurtigst muligt blive rettet.   

24)  Specielle regler for Rideskole cuppen: 

a) Tilmeldelse sker online via anmeldelsesformularen, og anmeldelsen sker 

samlet for rideklubben. 

https://virtualdressagetour.wetransfer.com/
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b)  Det er tilladt at benytte sig af hjælpetøjler, såsom martingal, elastik 

indspænding. Dette giver dog 0,5 point i straf. Ridelæren er ansvarlig for 

korrekt anvendelse af hjælpetøjlen. 

 


