PROPOSITIONER
med regler och anvisningar för Engelska ridklasser vid
SNF’s RIKSutställning på Grevagården Skultorp 28 juli 2018
(Riksutställning enligt separata propositioner)
Domare: Cornelia Larsson och Malcolm Fry
1. Internetanmälan via SH’s hemsida www.svehast.se . Sista anmälningsdag: 2018-07-14
2. Anmälningsavg: 150:- /klass. Betalas på SNF’s PG 69 98 76-9 senast 2018-07-14. Ange ryttare
och ponny samt klass.
3. Ponnyn får starta max 3 ridklasser (med samma eller olika ryttare).
4. Sto med föl får ej deltaga i ridklasser.
5. Ägare eller ryttare skall vara fullt betalande medlem i SNF.
6. I övrigt gäller SNF’s utställnings-proposition (finns på SNF’s hemsida www.newforest.se).
7. Vid många anmälningar till en klass kan klassen delas eller tas momenten av/på-sadling bort.
8. Vid frågor kontakta Cornelia Larsson idyllen@telia.com
















I ridklasser bedöms ekipagets helhetsintryck. Ekipaget skall vara välproportionerligt.
Stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande naturliga rörelser, går lätt på hand och
förefaller angenäm att rida samt har ett gott lynne.
Man bedömer också ponnyns typ och exteriör.
Betsling och tyglar enligt dressyr TR.
Hjälptyglar är ej tillåtna (ej heller på framridning).
Benskydd endast tillåtet på framridning samt i hoppmomentet i WH-klasserna.
Sporrar (max 15 mm) och spö (max 75 cm) är tillåtna.
Handtag på sadeln endast tillåtet i klass 20.
Sadling utan eller med vojlock (valfri färg). Schabrak är ej tillåtet.
Tillåtet med pad under sadeln.
Ponnyns exteriör och puts ingår i bedömningen.
Ryttaren skall vara prydligt och korrekt klädd (ridkavaj eller vit skjorta med slips,
tröja/väst, ridbyxor och ridstövlar/shortchaps eller jodphursbyxor och jodphurs).
Ridhjälm är obligatoriskt i alla klasser. Ledare under 18 år, i klass 20 skall ha hjälm.
Ryttare under 18 år skall ha säkerhetsväst i hopp-momentet klass 26 och 27.
Utrustningen skall vara hel och välputsad. Ponnyn skall ej vara flätad.

Klass 20 Lead Rein - Ridklass med ledare, ryttare 3-10 år
Är öppen för ston och valacker 4 år och äldre.
Utförande: Ponnyn leds med ledtygel. Kopplas i nosgrimman, ej i bettet. Ledaren skall vara minst 15 år
och prydligt klädd.
Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav enligt domarens anvisningar.
Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enligt domarens anvisningar,
innehållande skritt, trav samt halt.
Klass 21 Novice First Ridden – Ridklass för ryttare 6-13 år
Är öppen för ston och valacker 4 år och äldre. Ekipaget får ej tidigare varit placerad i motsvarande LB,
alla discipliner.
Utförande: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav enligt domarens
anvisningar. Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enligt domarens
anvisningar, innehållande skritt, trav samt halt.

Återgå till medellinjen och sadla av. Därefter visas ponnyn för hand i skritt och trav samt uppställning.
Återgå till medellinjen och sadla på. Ryttarna får ha medhjälpare vid av- och uppsittning samt vid
avsadling och sadling.
Klass 22 Open First Ridden – Ridklass för ryttare 6-13 år
Är öppen för ston och valacker 4 år och äldre.
Utförande: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav enligt domarens
anvisningar. Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enligt domarens
anvisningar, innehållande skritt, trav och galopp samt halt. Återgå till medellinjen och sadla av. Därefter
visas ponnyn för hand i skritt och trav samt uppställning. Återgå till medellinjen och sadla på. Ryttarna
får ha medhjälpare vid av- och uppsittning samt vid avsadling och sadling.
Klass 23 Novice Young Ridden – Ridklass för ryttare 14-18 år
Är öppen för ston och valacker och hingstar (får ej visas av personer under 16 år), 4 år och äldre.
Ekipaget får ej tidigare varit placerad i motsvarande LB, alla discipliner.
Utförande: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav enligt domarens
anvisningar. Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enligt domarens
anvisningar, innehållande skritt, trav, galopp samt halt.Återgå till medellinjen och sadla av. Därefter
visas ponnyn för hand i skritt och trav samt uppställning. Återgå till medellinjen och sadla på. Ryttarna
får ha medhjälpare vid av- och uppsittning samt vid avsadling och sadling.
Klass 24 Open Young Ridden – Ridklass för ryttare 14-18 år
Är öppen för ston, valacker och hingstar (får ej visas av personer under 16 år), 4 år och äldre.
Utförande: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav enligt domarens
anvisningar. Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enligt domarens
anvisningar, innehållande skritt, trav, galopp samt halt. Återgå till medellinjen och sadla av. Därefter
visas ponnyn för hand i skritt och trav samt uppställning. Återgå till medellinjen och sadla på. Ryttarna
får ha medhjälpare vid av- och uppsittning samt vid avsadling och sadling.
Klass 25 Open Ridden – Ridklass för ryttare över 18 år
Är öppen för ston, valacker och hingstar, 4 år och äldre.
Utförande: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav enligt domarens
anvisningar. Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enligt domarens
anvisningar, innehållande skritt, trav, galopp samt halt.
Återgå till medellinjen och sadla av. Därefter visas ponnyn för hand i skritt och trav samt uppställning.
Återgå till medellinjen och sadla på.
Klass 26 Novice Working Hunter – Ridklass för ryttare under 18 år
Är öppen för ston, valacker och hingstar, 4 år och äldre.
Ryttaren går banan innan klassen startar.
Ekipaget får ej tidigare varit placerad i motsvarande LB, alla discipliner.
Utförande: Börjar med hoppmomentet. Hoppning av en bana bestående av 4-6 hinder (inbjudande
”naturhinder” av t.ex. björkslanor, halmbalar, häckar) Höjd och bredd enl. följande:
Kategori
B
C
D

Höjd
30-40 cm
40-50 cm
50-60 cm

Bredd (max)
40 cm
50 cm
60 cm

Därefter: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav enligt domarens
anvisningar. Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enligt domarens
anvisningar, innehållande skritt, trav, galopp samt halt. Återgå till medellinjen.
Domaren tittar på och bedömer mod och framåtbjudning.
Tre vägringar, avfallning eller omkullridning leder till uteslutning.

Klass 27 Open Working Hunter – Ridklass för ryttare i alla åldrar
Är öppen för ston, valacker och hingstar, 4 år och äldre.
Ryttaren går banan innan klassen startar.
Utförande: Börjar med hoppmomentet. Hoppning av en bana bestående av 4-6 hinder (inbjudande
”naturhinder” av t.ex. björkslanor, halmbalar, häckar) Höjd och bredd enl. följande:
Kategori
B
C
D

Höjd
30-50 cm
40-60 cm
50-70 cm

Bredd (max)
50 cm
60 cm
70 cm

Därefter: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav enligt domarens
anvisningar. Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enligt domarens
anvisningar, innehållande skritt, trav, galopp samt halt.
Återgå till medellinjen.
Domaren tittar på och bedömer mod och framåtbjudning.
Tre vägringar, avfallning eller omkullridning leder till uteslutning.
Med reservation för ev. ändringar i utförandet.
Rosetter till alla. Alla deltagare får skriftligt omdöme.
Sista anmälningsdag: 14 juli 2018
Förfrågningar:

Cornelia Larsson, idyllen@telia.com

