
 

 

REGLER FOR AFVIKLING AF ORIENTERINGSRIDT 

 

REGLER:  

Inden ridtets start kan der afholdes et orienteringsmøde, hvor der gives oplysninger om ruten, herunder arten af den 

anvendte afmærkning, særlige forhold m.m. Rytterne sendes afsted i hold på 2-4 stk. med ca. 5-10 min. mellemrum. 

Deltagerne vælger selv tempo og gangart på ruten, arrangøren kan dog påbyde skridt /trav på kortere strækninger, 

f.eks. ved passage af veje, gårdspladser eller specielle strækninger.   

Det er tilladt at sidde af og trække med hesten i gang eller løb, men start-/ mållinje skal altid passeres til hest. Bortset fra 

klasser hvor hesten trækkes.  

Så snart mållinjen er synlig for en rytter (dette angives ved markering), må denne ikke afvige fra den markerede rute 

eller stoppe, tempo/gangartsskift er tilladt.   

Der bør være en markering når der er 1 km. til mål.  

Enhver ekvipage, der er ved at blive overhalet af en anden ekvipage, skal straks give plads for denne. 

 

TILRETTELÆGGELSE: Ruten til Orienteringsridt er altid markeret   

Undervejs kan der være forskellige former for opgaver og kontrol:  

● Kontrol i form af bemandede poster eller opsatte poster med f.eks. O-løbs markører  

● Op til 5 naturlige Parkour-forhindringer, som bedømmes af en dommer. For hver forhindring tildeles 2 min ekstra 

ridetid pr. rytter. Rytterne skal vide, hvor mange og hvilke forhindringer, der indgår på ruten, inden de påbegynder 

orienteringsridtet. De opnåede point fra forhindringerne lægges til points fra Orienteringsridtet  

● Poster med opgaver. Stævnearrangøren bestemmer posternes opgaver og vurderer, hvor mange minutter der skal 

tildeles i ridetid. Der gives højst 10 point pr. rytter pr. opgave. De opnåede point fra opgaverne lægges til points fra 

Orienteringsridtet  

● Orienteringsridt kan udskrives for ryttere, der rider med trækker, eller for hesteførere, der trækker hesten/ponyen 

gennem ruten. 

AFMÆRKNING AF RUTE: Afmærkningen kan f.eks. ske ved brug af kalk, skilte, pile, flag, strimler el. lign. De skal være 

placeret med passende korte mellemrum ved rytterens højre side. Hvis markering sættes i venstre side skal dette 

oplyses ved holdledermøde. Når vejen/ruten drejer og andre rideretninger er mulige, skal det markeres med 2 (strimler) 

lige før med ca. 3m afstand og 1 (strimmel) efter svinget. Hvis ruten rides samme vej frem og tilbage sættes strimlerne i 

begge sider overfor hinanden.  

 

DISTANCE OG HASTIGHED:  

Orienteringsridt markering :1 Markering for hver 500 m. ca.   

Orienteringsridt længde: 3-15 km  

Km/t :Idealtid 5-10 km/t  

Det er op til stævnearrangøren, hvor langt et orienteringsridt skal være, og hvor hurtigt, der skal rides, men det skal 

være indenfor rammerne i ovenstående skema. 



 

 

START OG MÅL: Start- og mållinjen for ridtet skal være tydeligt markeret med rød markering 

til højre og hvid markering til venstre, samt ”start” eller ”mål” skilt.   

Start og mållinje skal være bemandet med det nødvendige antal hjælpere for nøjagtig tidtagning og registrering. Når 

ryttere rider i hold, er det sidste rytters tid, der tæller. 

 

POSTER: Poster kan være:   

● En person, der registrerer rytterne undervejs. Dette kan f.eks. være, hvor der kun må skridtes, så der tjekkes at 

rytterne overholder reglerne.   

● Poster i form af billeder/bogstaver o. lign. (ubemandet post)   

● Orienteringsløbsmarkører (ubemandet post)   

● Enhver anden metode som deltagerne bliver gjort bekendt med inden orienteringsridtets start. Poster med opgaver 

kan bestå af:  

● Opgaver der skal besvares/ løses på tid  

● Huskeopgaver  

● Orddannelsesopgaver el.lign. 

 

FEJLPOINT I ORIENTERINGSRIDT: Orienteringsridtet bedømmes ved fradrag af strafpoint for de maximale 150 point, 

som tildeles hver deltager ved start. Det endelige resultat for den enkelte rytter kan ikke være negativt 

 

TID STRAFPOINT: 1 strafpoint pr minut for tidligt eller sent i forhold til den nøjagtige tid.   

Udregning af tidsstrafpoint: Tidens rundes af til nærmeste hele minuttal.  

Eksempel: Idealtiden er angivet til 56 min.   

Ridetid: 55:33. der rundes af til 56 min. ingen strafpoint.   

Ridetid: 55:28. der rundes af til 55 min. der gives 1 strafpoint.  Ved 30 sekunder rundes der opad. 

 

STRAFPOINT VED FEJL:  

● 20 strafpoint for anden ridevej til en post/mål end angivet efter markeringerne  

● 20 strafpoint for hver udeladt post.    

● 20 strafpoint for ikke at ride fremad i lige linje mod mållinjen. Gangartsskift er tilladt   

● 20 strafpoint for hver gang, en ekvipage bliver set ridende i modstrid med stævnearrangørens anvisninger (fx forbud 

mod trav på en sti)   

 

OPGIVER/UDGÅR: Hvis en ekvipage må opgive orienteringsridtet, opnås der ingen point, hvis orienteringsridt er en del 

af Heste teamwork stævne, må ekvipagen fortsætte ved stævnet, såfremt hesten er rask. 



 

 

MOBILTELEFON: Der bør medbringes en mobiltelefon under ridtet. 

 

STARTSIGNAL: Rytterne oplyses om når der er få min. Til start. Der tælles ned på de sidste 5 sek. Ca., 5,4,3,2,1, 

værsgo og rid el. god tur. Hav gerne et stort ur ved start. 

 

 

 

 


