
Engelske Rideklasser:
Generelt:
En engelsk rideklasse er en klasse, hvor rytteren har mulighed for at vise sin pony frem under
rytter, men samtidig også en konkurrence hvor racepræget vægter højt.

Konkurrencen er i gang i det øjeblik ekvipagerne skridter i ringen. Det er derfor vigtigt, at
man lige fra start ”er på” og opmærksom på at vise sin pony fra bedst mulig side.

Ekvipagens udstråling er en meget væsentlig del af bedømmelsen. Derudover vægter
dommeren en pony med racepræg, et godt eksteriør samt en rummelig og jordvindende gang.

* Ponyens optømning: Ponyen og rytterens udstyr bør i disse rideklasser afspejle engelsk
stil. Der må ikke anvendes klokker eller gamacher, og ”pynt” bruges ikke. Underlaget bør
være sadelformet og i en diskret farve og/eller helt uden underlag.

Klasser:

Learning Rein:
Deltagere: Hopper og vallakker på mindst 4 år. Ryttere på 2-5 år - trækker skal være over 15
år.

Tempo i programmet: Der vil være fælles skridt for alle ekvipagerne. Individuelt program i
skridt og trav. (Trav er ikke et krav).

Bedømmelse: Der gives en beskrivelse til hver ekvipage og en oprangering vil finde sted
efter sidste ekvipage er bedømt.

Påklædning: Der skal være harmoni mellem rytter og trækkerens påklædning. Trækker skal
bære hat og rytter ridehjelm, begge skal bære handsker. Ponyen føres i en line, som er
fastgjort i næsebåndet og ikke i biddet. Ponyen skal føres ved venstre hånd af trækkeren. Der
skal være stigbøjler på sadlen.

Udførsel: Alle ekvipager rider ind på banen i skridt på højre volte (med uret) i
katalognummerorden. I første del rides der efter dommerens anvisning. Derefter opstilles
ekvipagerne på en lige linje, hvorefter dommeren kalder den enkelte ekvipage frem til
individuel bedømmelse.
Den individuelle bedømmelse (det program  man selv har forberedt hjemmefra, på ca. 2-3
minutter) kan herefter påbegyndes. I det individuelle program, skal rytteren starte sit program
med at ‘hilse på’ samt skal programmet afsluttes med at rytter ‘hilser af’.
Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man
venter på, at de resterende ekvipager er færdige med deres individuelle bedømmelse. Når alle



ekvipager har været til individuel bedømmelse (aflagt program), skridtes der igen rundt på
volte. Herefter finder oprangeringen sted.

Denne klasse er en god ”første stævne-klasse”, hvor det gælder om at have det sjovt, og
derfor er kravene til selve ridningen ikke høje. Det er en form for “opvisningsklasse” og
vinderne går ikke videre til championatet. Der er i bedømmelsen fokus på, harmoni mellem
pony og rytter. Derudover vægtes det, at ponyen passer på sin rytter og adlyder rytters
anvisninger for lette hjælpere. Smil og glæde hos rytteren højner helhedsindtrykket.

*Eftersom alle ponyer er i ringen på samme tid, kan én pony kun rides af én rytter i hver
klasse.

Leading Rein:
Deltagere: Hopper- og vallakker på mindst 4 år. Ryttere skal være fyldt 3 -9 år. Trækkeren
skal være over 15 år.

Tempo i programmet: Der vil være fælles skridt for alle ekvipagerne. Individuelt skridt og
trav.

Bedømmelse: Der gives en beskrivelse til hver ekvipage og en oprangering vil finde sted
efter sidste ekvipage er bedømt.

Påklædning: Der skal være harmoni mellem rytter og trækkerens påklædning. Trækker skal
bære hat og rytter ridehjelm, begge skal bære handsker. Ponyen føres i en line, som er
fastgjort i næsebåndet og ikke i biddet. Ponyen skal føres ved venstre hånd af trækkeren. Der
skal være stigbøjler på sadlen.

Udførsel: Alle ekvipager rider ind på banen i skridt, højre volte (med uret). I første del rides
der samlet efter dommerens anvisning. Når den fælles del er udført, kan der finde en
midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted og
den individuelle bedømmelse begynder. Ved den individuelle bedømmelse stilles der først op
foran dommeren (husk at hilse på), hvorefter det individuelt program (som man selv har
forberedt hjemmefra, på ca. 2-3 minutter) påbegyndes. I det individuelle program skal
ekvipagen vise skridt og trav på begge volter. Til slut stiller man igen op for dommeren - og
både rytter og trækker hilser pænt af. Det giver dommeren mulighed for at bedømme ponyens
eksteriør, og rytteren markerer, hvornår man starter og slutter sit program.

Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man
venter på, at de resterende ekvipager er færdige med deres individuelle bedømmelse. Når alle
ekvipager har været til individuel bedømmelse (aflagt program), skridtes der igen rundt på
volte. Herefter finder oprangeringen sted.
Det vægtes at ponyen bliver ført med løs line, så barnet selv indvirker på ponyen.



*Eftersom alle ponyer er i ringen på samme tid, kan én pony kun rides af én rytter i hver
klasse.

First Ridden:
Deltagere: Hopper- og vallakker på mindst 4 år. Ryttere må max være 12 år.

Tempo i programmet: Der vil være fælles skridt og trav for alle ekvipager, efter dommerens
anvisning.
Individuelt program: Skridt og trav, man kan frivilligt vælge om man vil vise galop.

Bedømmelse: Der gives en beskrivelse til hver ekvipage og en oprangering vil finde sted
efter sidste ekvipage er bedømt.

Påklædning: Klassisk engelsk ridetøj. Dette indebærer at rytteren f.eks. bruger lys beige,
lysegule, cremefarvede eller andre naturlige farver ridebukser. Hvis der rides med jodhpurs,
skal der være strop under støvlen, det er også tilladt at bruge lange ridestøvler. Der kan
anvendes mørk stævnejakke eller tweedjakke/engelsk stil med krave samt skjorte og slips.
Der bør rides med handsker i lyst eller mørkt skind. Der anvendes ikke smykker eller pynt.
Indtrykket skal være pænt, bekvemt og sikkert. Der rides med godkendt ridehjelm og brug af
sikkerhedsvest er altid tilladt.
Der skal være stigbøjler på sadlen.

Udførsel: Alle ekvipager rider ind på banen i skridt, højre volte (med uret). I første del rides
der samlet efter dommerens anvisning. Den samlede ridning vil foregå i skridt og trav og det
forventes at man kan ride alene på begge volter. Når den fælles del er udført, kan der finde en
midlertidig oprangering sted og ekvipagerne bliver bedt om at ride ind på række og lave en
parade.  Her skal man blive stående, stille og roligt, indtil man bliver bedt om at ride frem
foran dommeren. Når man bliver bedt om at ride frem foran dommeren, starter den
individuelle bedømmelse.

Ved den individuelle bedømmelse stilles der først op foran dommeren (husk at hilse på),
hvorefter det individuelt program (som man selv har forberedt hjemmefra, på ca. 2-3
minutter) påbegyndes. I det individuelle program skal ekvipagen vise skridt og trav på begge
volter (galop er frivilligt og foregår kun i arbejdsgalop – ingen fri galop). Til slut laver man
en parade igen foran dommeren og der hilses pænt af.
Rytteren skal huske at lave parader og hilse på og af, da det giver dommeren mulighed for at
bedømme ponyens eksteriør, og rytteren markerer således, hvornår man starter og slutter sit
program.

Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man
venter på, at de resterende ekvipager er færdige med deres individuelle bedømmelse. Når alle



ekvipager har været til individuel bedømmelse (aflagt program), skridtes der igen rundt på
volte. Herefter finder oprangeringen sted.

*Eftersom alle ponyer er i ringen på samme tid, kan én pony kun rides af én rytter i hver
klasse.


