Engelsk Ridklass
I Engelska ridklasser bedöms exteriör & ridbarhet. Ponny med ett gott temperament och en
harmonisk ridning eftersöks. Ridning sker i grupp, därefter uppvisning och visning av häst vid hand
individuellt.

Ryttare ska vara väl klädd med hela och rena kläder. Godkänd hjälm skall bäras under hela klassen.
Spö tillåtet, max 75cm. Skor/stövlar ska ha klack. Använd gärna gymnastikskor under visning vid
hand.

Inga hjälptyglar eller benskydd tillåtna. Typ av träns är valfritt. Delat eller odelat tränsbett med fasta
eller rörliga ringar, alternativt träns av bettfri karaktär ska användas. Helst ska ponnyn ridas med
vojlock eller utan sadelunderlägg. Sadelpaddar kan användas. Nummerlapp ska bäras på ponnyns
högra sida.

Ingen åldersgräns för ryttare gällande klass eller kategori. Ekipaget måste vara proportionerligt.
Klassdelning baserat på ryttarens ålder och ponnyns kön vid behov. Val av klass görs av ryttaren
med hänsyn till sin och ponnyns kunskaper. Ingen bestämd klassfördelning baserat på tidigare
resultat i tävlingssammanhang.

Travdelen i programmet kan ske antingen nedsuttet eller med lättridning.
Domaren ger ekipaget en bedömning. Antalet placerade är hälften av antalet deltagare i klassen,
resterande likaplacerade.

Ponnyn måste vara minst 4 år för att få deltaga. Ston med diande föl får ej visas. Domaren
förbehåller sig rätten att be ekipage som uppför sig oacceptabelt eller där ponnyn är farlig att rida,
att lämna ringen. För övrigt får ekipaget inte lämna ringen under bedömning utan domarens
tillstånd.

Leid Rein
Klass med ledare, från 4 år till max 8 år. Ingen visning häst vid hand. Gruppen går först på ring,
efter anvisning av domaren, uppställning längs kortsidan vid C, sedan individuell uppvisning.
Därefter rangering av domaren.

Domare placerad i mitten av C- Skritt vid signal från domare,
volten. Ekipage vars tur det är vid kortsidan längs A ta höger
gör halt vid domare tills
varv.
domaren ger signal att fortsätta.

Trav vid H längs spåret, trava
diagonalt från M till K, skritt
vid A.

Vänd upp mot domaren i skritt, gör halt vid domaren.

First Ridden
Klass för den som kan rida själv i både skritt och trav, alternativt har en ung ponny. Ridning sker i
grupp, uppvisning individuellt och visning vid hand. Ridningen i grupp sker i skritt och trav båda
varven, vid signal av domare uppställning längs kortsidan vid C. Individuell uppvisning en och en
medan de andra väntar vid sin plats längs kortsidan vid C. Därefter rangering av domaren.

Domare placerad i mitten av Cvolten. Ekipage vars tur det är
gör halt vid domare tills
domaren ger signal att fortsätta.

Skritt vid signal från domare,
Trava tre serpentinbågar över
vid kortsidan längs A ta höger medellinjen
varv och börja trava i höjd med
A.

Fortsätt i trav
diagonalt från M
till K. I höjd
med A skritt.

Vänd upp mot
domaren i skritt,
gör halt vid
domaren.

Open Ridden
Klass för den som kan rida själv i samtliga gångarter. Ridning sker i grupp, uppvisning individuellt
och visning vid hand. Ridningen i grupp sker i samtliga gångarter i båda varven, vid signal av
domare uppställning längs kortsidan vid C. Individuell uppvisning en och en medan de andra väntar
vid sin plats längs kortsidan vid C. Efter att samtliga har haft sin individuella uppvisning är det dags
att visa ponnyn vid hand. Ryttarna sitter av, sadlar av ponnyn och visar den vid hand en och en,
medan de andra väntar vid sin plats. Hjälp med att sadla av tillåtet. Därefter rangering av domaren.

Domare placerad i mitten av Cvolten. Ekipage vars tur det är
gör halt vid domare tills
domaren ger signal att fortsätta.

Trav vid signal från domare, vid
kortsidan längs A ta höger varv.
Skritta fem steg någon gång
under långsidan, sedan åter trav.

Längs
diagonalen,
innan spåret bryt
av till trav och
fatta vänster
galopp.
Galoppera ett
varv på Avolten.

I höjd med C fatta höger galopp.
Galoppera ett varpå C-volten och
fortsätt i galopp längs diagonalen
mellan M och K.

I höjd med A
bryt av till trav
och vänd upp
mot domaren i
trav, gör halt vid
domaren.

Working Hunter Pony
Klass för 30 cm och 50 cm.
I Working Hunter hoppar ekipaget en bana med hinder som är naturinspirerade. Ryttaren måste
behärska att hoppa ponnyn själv och ponnyn ska behärska att hoppa med uppsutten ryttare. Det som
bedöms är ridbarhet i grupp och enskilt, samt ponnyns temperament.

Ryttare ska vara väl klädd med hela och rena kläder. Godkänd hjälm skall bäras under hela klassen.
Ryttare under 18 år måste bära säkerhetsväst under ridningen Spö tillåtet, max 50 cm. Skor/stövlar
ska ha klack. Ponnyns utrustning ska vara godkänd enligt TR för hoppning. Helst ska ponnyn ridas
med vojlock eller utan sadelunderlägg. Sadelpaddar kan användas. Nummerlapp ska bäras på
ponnyns högra sida.

Ingen åldersgräns för ryttare gällande klass eller kategori. Ekipaget måste vara proportionerligt.
Klassdelning baserat på ryttarens ålder och ponnyns kön vid behov. Val av klass görs av ryttaren
med hänsyn till sin och ponnyns kunskaper. Ingen bestämd klassfördelning baserat på tidigare
resultat i tävlingssammanhang.

Ridning i grupp sker i samtliga gångarter i båda varv, involverar ej hoppning. Efter ridning i grupp
hoppar varje ekipage banan individuellt, med ett andra ekipage på banan och resterande deltagare
väntar utanför. Hoppningen sker på hinder av naturslag, ej fälttävlanshinder av karaktär som ej är
möjligt att riva. Bana för hoppning kommer att finnas i sekretariatet vid utställningens början. Efter
genomförd bana ska ekipaget göra en ökning i galopp längs långsidan efter sista hindret.
Vägring och rivning ger 4 fel, placerade baseras först på antal fel, sedan enligt domares bedömning.
Domaren ger ekipaget en bedömning. Antalet placerade är hälften av antalet deltagare i klassen,
resterande likaplacerade.

Ponnyn måste vara minst 4 år för att få deltaga. Ston med diande föl får ej visas. Domaren
förbehåller sig rätten att be ekipage som uppför sig oacceptabelt eller där ponnyn är farlig att rida,
att lämna ringen. För övrigt får ekipaget inte lämna ringen under bedömning utan domarens
tillstånd.

