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Allmänna bestämmelser och utförande för SWF’s 

körklasser 

I körklasser bedöms ekipagens helhetsintryck, stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande 

rörelser, går lätt för hand och förefaller angenäm att köra, samt att den har ett gott lynne.  

Ponny 

Ponnyn ska minst vara 4 år  

Utrustning 

Selarna ska vara säkra, rena och väl anpassade till hästen och vagnen. 

Om vagnen saknar broms ska baksele användas. 

Bettlöst och hackamore är inte tillåtet. I övrigt fri betsling. 

Klädsel 

Traditionell engelsk körklädsel med långbyxor/lång kjol, körförkläde, handskar samt pisk i 

handen och HJÄLM. Groom ska vara prydligt klädd med HJÄLM. 

Åldersgräns  

Kusk och/eller groom måste vara över 14 år. För kusk under 18 år måste groom alltid befinna 

sig i direkt anslutning till ekipaget. För kusk under 18 år som kör hingst så måste groom vara 

över 18 år. Vid tvekan av ålder kan person id behöva visas. 

Groom  

Vid anspänning och frånspänning ska groom finnas vid ekipaget. I övrigt ska groom befinnas 

i närheten av ekipaget på tävlingsplatsen för att omedelbart kunna hjälpa till. Vid stilla 

stående (line up) SKA groom gå ut och hålla ponny/cob.   

Uppförande 

Domaren har rätt att be ponny/cob som kan verka vara farlig att köra, att lämna ringen. 

Kusk får inte ta ponnyn ur ringen under bedömningen utan domarens tillstånd. Klassen slutes 

när domaren säger till. 

Om utrustning går sönder eller groom/kusk trillar av får denne inte fortsätta, utan måste lämna 

ringen ledande sin ponny/cob till fots. 

Kuskbyte får ej göras utan domarens tillstånd. 

Om en kusk har kvalificerat sig med två ponnyer/cobbar till championatet, måste en ersättare 

till den ena ponnyn/cobben väljas. 

Ston med diande föl får ej deltaga i körklasser. 

Ingen ponny/cob får ledas i ledtygel i någon klass. 

Körklasser 

Körklass Sto och Valack  

Öppen för alla sektion för ston och valacker. Klassens genomförande: samtliga kör på ring i 

skritt. Därefter en individuell uppvisning i skritt och trav. Se program. 

Körklass hingst  

Öppen för alla sektion för hingstar. Klassens genomförande: samtliga kör på ring i skritt. 

Därefter en individuell uppvisning i skritt och trav. Se program. 
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