Toegestane bitten
Hieronder de toegestane bitten voor Fjordsport
Trenzen zijn in principe van metaal. Deze trenzen mogen ook gebruikt worden indien ze uit rubber
of uit kunststof vervaardigd zijn of met leer of rubber zijn omkleed. De afgebeelde trenzen zijn
toegestaan in zowel bus- als watertrens uitvoering, enkel of dubbelgebroken tenzij anders
vermeld. De trenzen mogen bestaan uit verschillende soorten metaal.
Voor het springen geldt ook dat een bit omkleed met spons is toegestaan. Overigens
moet het wel de oorspronkelijke fabrieksvorm zijn.

Watertrens

Bustrens

D-trens

Dubbel gebroken trens

Dubbel gebroken trens

Dubbel gebroken trens

Bustrens met scharen, scharen mogen niet aan
bakstuk bevestigd worden

Watertrens met scharen, scharen mogen niet
aan het bakstuk bevestigd worden

Bustrens met opgaande scharen, scharen mogen niet aan
het bakstuk bevestigd worden

Trens met opgaande scharen, alléén toegestaan
vanaf de klasse Z1 dressuur.

Ongebroken trens, toegestaan in zowel bus- als
watertrens uitvoering

Trens met roterend mondstuk, toegestaan
in zowel bus- als watertrens uitvoering
zowel bus- als watertrens uitvoering
Trens met roteren mondstuk, deze dienen
wel enkel of dubbel gebroken te zijn.

Dubbel gebroken trens. Alléén in deze vorm toegestaan

Trens met vaste bescherming bij de bitringen

Stang en trens alléén in dressuur
Hieronder de toegestane bitten bij gebruik van een stang en trenshoofdstel in de discipline
dressuur vanaf de klasse Z1
De hieronder afgebeelde bitten zijn toegestaan in zowel bus- als watertrensuitvoering, dubbel of
enkel gebroken. Deze bitten zijn in principe van metaal. Deze bitten mogen ook worden gebruikt
indien ze uit rubber of uit kunststof vervaardigd zijn of met leer of rubber zijn omkleed. De bitten
mogen bestaan uit verschillende soorten metaal. De lengte van de scharen van de stang mag niet
meer bedragen dan 10 cm. Bij het gebruik van een kinriempje/kinketting, is het verplicht deze te
voorzien van een kinkettingbeschermer van rubber of leer.

Stang zonder tongvrijheid

Stang met gebogen scharen en tongvrijheid

Stang met gebogen scharen en tongvrijheid

