
PROPOSITIONER 

med regler o anvisningar för Engelska ridklasser gäller för 

Bohusläns-Dals Ponyavelsförening på  Årekärrs Ridklubb/Stall Phem 11 Juni 2017  

Anm. skickar till: Ruth Börjesson, Årekärrsav.64, 427 40 Billdal 

Sista anmälningsdag  26 Maj 2016 

Anmälnings avgift 150:-/klass   (Efteranmälan i mån av plats 250:-/klass) 

Insättes på Bohusläns-Dals ponnyfören  BG 5708-0160 senast 26/5 

Ponnyn får starta max 3 klasser under dagen (inkl. utställningsklass) 

Sto med föl får ej deltaga i ridklasser. 

Vid frågor kontakta: Jeanette Nielsen0733-803802 eller Ruth Börjesson 0736-874535 (ej efter 

20.00) 

Vid sjukdom åtebetalas halva avgiften mot läkar/veterinär intyg senast en vecka efter 

bedömningen. 

I ridklasser bedöms helhetsintryck. Ekipaget skall vara välproportioneligt. 

Stor vikt lägges att ponnynhar vävinnande naturliga rörelser, går lätt på handen o förefaller 

angenäm 

att rida samt har gott lynne. 

Man bedömer ponnyns typ o exteriör. 

Betsling o tyglar enl. TR 

Hjälptyglar är ej tillåte(ej heller på framridningen) 

Benskydd endast tillåtet på framridning. 

Sporrar(max 15 mm ) samt spö (max 75 cm) är tillåtet- 

Handtag på sadel är tillåtet endast i klass 20. 

Sadling utan eller med vojlock i valfri färg. Schabrak är ej tillåtet. 

Ponnyns puts ingår i bedömningen. 

Ryttaren skall vara prydligt och korrekt klädd(vit skjorta med slips eller plastron eller polotröja. 



Ridkavaj eller tröja/väst. Ridbyxor och ridstövlar eller ridskor med shortchaps. 

Jodphurbyxor med jodpursskor. 

Ridhjälm är obligatoriskt i alla klasser. Ledare under 18 år i klass 20 skall bära hjälm. 

Utrustningen skall vara hel o välputsad. Ponnyn skall  EJ vara flätad. 

KLASS 20 Lead Rein- Ridklass med ledare, ryttare 3-10 år 

Öppen för ston o valacker 4 år o äldre. 

Utförande:  Ponnyn leds med ledtygel fäst i nosgrimman, ej i bettet. Ledaren skall vara minst 15 

år och prydligt klädd. 

Samtliga ryttare rider på fyrkantsspåret i höger varv. Skritt o trav enl. domarens anvisningar. 

Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enl. domarens anvisningat, 

innehållande skritt, trav samt halt o stillastående på lång tygel. 

KLASS 21 Novice First Ridden- Ridklass för ryttare 6-13 år 

Öppen för ston o valacker 4 år o äldre 

Utförende: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt o trac enl. domarens 

anvisningar. Uppsällning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enl. domarens 

anvisningar, innehållande skritt, trav samt halt o stillastående på lång tygel. 

Återgå till medellinjen 

KLASS 22 Open First Ridden- Ridklass för ryttare 6-13 år 

Öppen för ston o valacker 4 år o äldre. 

Utförende: Samtliga ryttare rider in på fykantspåret i höger varv. Skritt eller trav enl. domaren 

anvisningar. Uppställning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enl. domaren 

anvisningar. innehållande skritt,trav o galopp samt halt o stillastående på lång tygel. Återgå till 

medellinjen. 

KLASS 23 Open Young Ridden Ridklass för ryttare 14-18 år 

Öppen för ston,valacker o hingstar 4 år o äldre.(hongst visas av ryttare 16 år o äldre) 

Utförande: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt o trav enl. domarens 

anvisningar. Uppsällning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enl. domarens 

anvisningar, innehållande skritt, trav o galopp samt halt o stillastående på lång tygel. 

 



KLASS 24 Open Ridden Ridklass för ryttare över 18 år 

Öppen för ston,valacker o hingstar 4 år o äldre 

Utförande: Samtliga ryttare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt o trav enl. domarens 

anvisningar. Uppsällning på medellinjen och därefter individuell uppvisning enl. domarens 

anvisningar, innehållande skritt, trav o galopp samt halt o stillastående på lång tygel. 

KLASS 25  HANDLERKLASS för ryttare 5-10 år 

Öppen för ston o valacker 4 år o äldre 

Utförande: Hästen/Ponnyn visas vid hand i skritt o trav samt uppställd framför domare. 

KLASS 26 HANDLERKLASS för ryttare 11-16 år 

Öppen för ston o valacker 4 år o äldre 

Utförande: Hästen/Ponnyn visas vid hand i skritt o trav samt uppställd framför domare 

 

KLASS 27 HANDLERKLASSför ryttare 17 år och uppåt  

Öppen för ston o valacker 4 år o äldre 

Utförande: Hästen/Ponnyn visas vid hand i skritt o trav samt uppställd framför domare. 

 

Välomna med er anmälan! 

 

 

 

 


