
Program Punktamót på Davindebane den 16. August 2019  

fra 16:10 Ankomst – husk egen fold- der er ikke faste folde til alle  

16:50 Fælles information v tårnet 

17:15 Heat 1 

17:30 Juniorheat 

17:45 Heat 2 

 

18:00-18:40 Pause    – banepleje - klargøring af finalelister 

 Medbring selv drikkevarer og mad – intet salg 

18:40 Juniorfinale   

18:55 B- finale seniorer  

19:15 A-finale  seniorer 

19:35               Slut   

  

Husk  

 hestepas  

 vaccinationskort – hesten skal være vacc. indenfor det sidste år 

Vis det når du kommer – vi forsøger at være omkring indkørselsbommen .   

Husk bestikkelse af dommere er muligt, men vi kan ikke garantere, at det hjælper 

 

Husk du skal rydde hestepærer, hø mv. væk fra din fold og 

pladsen i øvrigt, vi stiller trillebør og grej frem 

 
Kontaktperson 

Kontakt Michael  på tlf. 20832969 

 

 



Heat 1         17:15 
Anette Elise Jørgensen Ísbjörn fraNordhus 

Bent Albrechtsen Fjóla fra Topholm 
Christa  Ploug Díva fra Carlshøj 
Hanne Hegaard Jensen Ofeigur fra 

Sortebroggård 

Heidi Staal Álfnótt fra 
Tøndborg 

 Marianne  Lumbye Larsen Emanon fra 
Laguna 

Wickie Andersen Fafnír fra 
Strandhuse 

Emilia  Lund Listi frá Slippen 

 
 

Juniorheat       17:30 

Cille Rundell Lauritsen Ester fra 
Jakobelund 

Clara Cecilie Grønbæk Nielsen Öglir fra Lille 
Nørregård 

Inger Tony Bjørn Hansen Eyja fra 
Almindehuse 

Maria  Brooksby Erpur fra Lipo 
Mathilde  Brooksby Ymir fra  

   

 

Heat 2         17:45 

 
Celina  Rosell Kramsi fra 

Tjenergården 
Karina  Haurum Gjósta fra 

Fogedgaard 
Kiki Krøyer Rundell Drift frá 

Skeggsstöðum 
Marianne  Lumbye Larsen Svita fra 

Svennebjerg 
Pernille  Janbæk Jørgensen Lippa fra Urup 

Damgård 
Pernille  Møller Rasmussen Fengur fra 

Næsbydale 
Susanne Tangaa Mimir fra 

Lykkesminde 

   

 
 

 



 

 

 

Punktamót – regler (kræver ikke rytterlicens)    

Regler for dommere:  Der gives ikke karakterer 
  Dommerne dømmer sammen  (ikke DI dommere) 
  Der dømmes form under rytter, i roligt tempo og hurtigere 
  Alle gangarter dømmes lige 
  Den hest som dommerne helst vil ride får bedste placering 
 

Regler for speaker: Speakeren styrer konkurrencen og er forbindelse mellem dommere og ryttere 
  Der konkurrereres i junior og seniorgrupper 
 

Opgaver:  1. 2 omgange i roligt tempo på venste volite 
2. 2 omgange i roligt tempo  på højre volte 
3. 2 omgange i hurtigt tempo på højre volte 
3. 2 omgange i hurtigt tempo på venste volte 

Evt. skidt mellem opgavedelene, hvis dommerne har brug for tid 

Der må rides flere gangarter i hver opgavedel. Det man vælger behøver ikke vises på begge volter. Galop 

behøver ikke være venstre eller højre i forhold til den volte der rides. 

Dommerne kan bede om lidt mere visning, i forhold til afgørelse af placering. 

 

Afvikling 

Der rides i heat med 8-10 deltagere på banen (evt. færre ved få deltagere). Når opgaven er redet , vælges 

den bedst halvdel fra , så heatet deles til A-og B finaler. 

Når alle heats er færdige rider de lavest placerede ryttere en B-finale og de højest placerede en A-finale. 

Finalerne rides som udtagelse, men kun 1 omgang i hver opgave del.  Dommerne vælger først de to lavest 

placerede fra i både A og B finaler, de får samme placering. Herefter rides videre og dommerne fravælger 

videre - en af gangen.  Derefter beder dommerne om at se mere og bestemmer tempo. 

Point:   

Hvis man holder flere punktamót kåres den egentlige vinder som den ekvipage med flest sammenlagte 

point fra stævnerne.  

nr. 1 – 50 point, nr 2- 49 point, nr. 3- 48 point, nr. 4- 47 point ……og videre. (bruges til udregning ved flere 

stævner) 

I juniorklassen med mindst 15 deltagere får de 5 nederste placeringer  samme antal point.   



I juniorklasser med færre deltager får de to nederst placeringen samme point 

 

 


