Allmänna bestämmelser SWF Showridklasser

Allmänna bestämmelser och utförande för engelska
ridklasser
I ridklasser bedöms ekipagens helhetsintryck, stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande
rörelser, går lätt för hand och förefaller angenäm att rida, samt att den har ett gott lynne.
*Visningen för hand är inte obligatoriskt för utställningarna, det är upp till arrangören att
besluta beroende på tidsplanen och antal deltagare, det skall tydligt framgå i meddelande till
utställare om visning för hand skall ingå i bedömningen.
Utrustning
Sporrar får inte bäras i någon klass.
Sadeln skall vara av modell så att den ligger intill hästen och skuren så att bogen syns.
En vojlock av en färg som inte utmärker sig bör användas.
Träns, vanligt bett, kandar eller pelham med två tyglar används.
Ingen nosrem typ ”snokrem” används, ordinärt pannband, inget brass eller dyl. som man
använder vid visning för hand.
Inga extra tyglar el. dyl. Boots, benskydd får ej heller användas i de vanliga klasserna.
Klädsel
Ridbyxor, vita, gula eller creamfärgade.
Till jodhpursmodell med jodhpurs skall band under foten användas. Ridstövel får bäras.
Ridjacka av Tävlingsmodell eller Tweedmodell, med eller utan ordinärt färgad väst.
Ljus skjorta med krage och slips eller plastrong.
Handskar bör bäras.
Smycken bör inte bäras.
Intrycket skall vara snyggt, bekvämt och säkert.
Godkänd hjälm skall alltid bäras. Om hjälmen faller av eller hakbandet går upp, är det
förbjudet att fortsätta ritten utan att sätta på sig hjälmen eller fästa hakbandet igen.
Uppförande
Domaren har rätt att be ponny/cob som kan verka vara farlig att rida, att lämna ringen.
Utställare får inte ta ponnyn ur ringen under bedömningen utan domarens tillstånd. Klassen
slutes när domaren säger till.
Om ryttaren ramlar av eller blir avkastad får denne inte fortsätta, utan måste lämna ringen
ledande sin ponny/cob till fots.
Ryttarbyte får ej göras utan domarens tillstånd.
Om en ryttare har kvalificerat sig med två ponnyer/cobbar till championatet, måste en
ersättare till den ena ponnyn/cobben väljas.
Hästskötare får lov att hjälpa till när ponny/cob sadlas av i ringen, denne skall då alltid vara
trevligt och prydligt klädd.
I alla rid eller körklasser måste ponny/cob vara 4 år eller äldre.
Ston med diande föl får ej deltaga i rid eller körklasser.
Ingen ponny/cob får ledas i ledtygel i någon klass, med undantag av Lead Rein.
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