Proposition för Svenska Shirehästföreningens
riksutställning 29 juli på Toftinge gård
Utställningsförrättare är svensk domare Madelene Beckman
och rasledamot Mr Tony Bull från Shire horse society.
Madelene Beckman är huvudansvarig och dömer även de
Engelska bruksklasserna.
Utställningen är öppen för medlemmar med registrerade
Shire- och Clydesdales hästar. Även registrerade hästar av
okänd härstamning kan delta med dessa kan ej vara med
och tävla om Bäst i ras och Bäst in show.
Tidsschema kommer när anmälningstiden har gått ut.
Exteriörbedömningar/utställningsklasser
Clydesdale
Stoklasser
1. 1-3 år
2. 4 år och äldre utan föl
3. 4 år och äldre med föl vid sidan
efter godkänd hingst
Clydesdale
Valackklasser
4. 1-3 år
5. 4 år och äldre
Clydesdale
Hingstklasser
6. Unghingstar 1-3 år
7. 4 år och äldre

Stoklasser
Shire
8. 1 år
9. 2 år
10. 3 år
11. 4-8 år utan föl
12. 9 år och äldre
13. 4 år och äldre med föl vid sidan
efter godkänd hingst
Shire
Valackklasser
14. 1-3 år
15. 4 år och äldre
Hingstklasser
Shire
16. 1 år
17. 2 år
18. 3 år
19. 4-8 år
20. 9 år och äldre

Engelska BRUKSKLASSER (se kommande sida för beskrivning)
Klass 21.
Klass 22.
Klass 23.
Klass 24.

Tömkörning
Hinder tömkörning
Open Ridden
Working Hunter Open

Kusk från 14 år och uppåt
Kusk från 14 år och uppåt
Junior och Senior
Junior och senior

Med reservation för få anmälningar och ytterligare sammanslagningar av klassindelningarna.

Kortinfo ang: Hur fungerar ett riks?
Anmälan.
Ta kontakt med Shirehästföreningen vilka har alla nödvändiga blanketter/all info.
Nödvändig info finns även att hämta på hemsidan.
Vad ska man tänka på inför Riks.
Uppstallningsmöjligheter, finns strö/foder? Hur ser tvättmöjligheter för häst ut?
Har du hästägarförsäkran klar? Är din Shire/Clydesdale registrerad?
Förberedelse av häst.
Hästen ska visas i bästa tänkbara skick vilket innebär att den ska vara ren, välverkad el skodd, flätad.
Hästen ska vara hanterbar. Tvätta man och svans sista gången ett par dagar innan då det ger tid
för tagelhåren att återfettas för att det ska gå lättare att fläta. Kom ihåg att ta med all utrustning som du
behöver för att få hästen fin. Har du ett flätset?
På plats.
Gå till sekretariatet och anmäl din häst innan urlastning. Sekretariatet hjälper dig att finna din stallplats
och delar ut nummerbrickor som hästen ska bära på huvudlaget. Det finns ofta möjlighet att komma en
dag innan. Du och din häst/hästar bör vara klara ca 15 minuter innan en klass börjar, så planera
tiden.Naturligtvis har du tvättat hästen innan utställningen men många föredrar att tvätta ben och
hovskägg en sista gång på plats, för att få ett skimrande luftigt utseende. Undvik att använda
glansmedel tills hästen är helt färdigflätad och klar. Hästen flätas i flätset som kan köpas i England alt
tillverkas själv. Färgerna kan du kombinera ihop själv. Kan du inte kan fläta hästen själv tag kontakt
med Shirehästföreningen.
Utrustning.
Hästen ska visas i godkänt huvudlag/visningsgrimma. Hingstar måste ha bett från ett års ålder och
uppåt gäller även valacker. Hingstar kan även ha ett ”belly band” som är en inspänningsgjord vilket
rekommenderas men inte är ett krav. Föl kan visas i grimma. Ston upp till 3 år får vid visning (där
engelsk rasledamot deltar) visas i utställningsgrimma om ägaren bedömer detta som säkert. Ston som
är 3 år och äldre måste visas med bett. Kontroll av utrusningen kan komma att ske och om
utrustningen inte är rätt kan ekipaget ombedas att justera utrustningen innan visning alt strykas om
justering ej sker.Du ska vara trevligt klädd när du visar häst. Ofta har man ett pris för bäst klädda
utställare. Reklam och egen logga ej godkänt att bära under visning. Föreningen rekommenderar
samtliga att bära ridhjälm vid all visning av häst, allt deltagande sker på egen risk. Shirehästföreningen
tar inget ansvar för skador på personer, hästar eller utrustning varken under transport eller under
arrangemanget.
Bedömningen.
Vid visning för hand: Hästen kan visas oskodd, halvskodd eller helskodd (normalskoning). Hästen
visas i skritt och trav på rakt spår. Den ska även backas några steg efter traven. I skritt hålles hästens
ledtygel i två händer, vid trav enbart i höger hand. Hästen ska klara av att stå still under
exteriörbedömningen. Vid vändningar ska man vända hästen ifrån sig. För regler gällande Engelska
bruksklasser se proposition med förklaring.
Klasser och Priser.
Se propositionen för klassindelningen. Klassvinnarna i respektive ras gör upp om Bästa föl, Bästa sto,
Bästa valack och Bästa hingst vilka sedan gör upp i Bäst i Ras och sedan BEST IN SHOW samt
Reserv BEST IN SHOW. Registrerade hästar med okänd härstamning kan ej vara med och tävla i Bäst
i Ras och Bäst in Show. Bruksklasser/Ridklasser går utöver dessa nämnda klasser. Utses även bäst
visade ekipage och bäst klädda utställare.
Det viktigaste är att komma till platsen med ett gott humör och ha roligt. LYCKA TILL!
Mvh Styrelsen genom Therése

Engelska rid-kör o hunting klasser

(allmän info)

I de engelska ridklasserna bedöms hästen efter hur väl den passar till sin uppgift och
ryttaren efter hur väl den rider. Man letar efter en häst som är harmonisk och lugn
men som samtidigt kan jobba med en viss energi. Hästens rastyp, rörelser och
utstrålning är viktiga komponenter i bedömningen. Man lägger en del vikt vid
ekipagets puts också och det beror på att om man kan vara noggrann med putsen så
kan man antas vara noggrann i den allmänna skötseln av sin häst.
I den lättaste klassen, lead rein, är det extra viktigt med detaljerna. En engelsk
domare förväntar sig att både ledare och ryttare är mycket snyggt klädda. Man ska
inte heller ha något stort schabrak utan helst ska man rida helt utan vojlock eller med
en liten enkel vit vojlock som inte stör när man ska titta på hästens typ. Man ska
också helst ha en engelsk nosgrimma som är väl anpassad så att huvudets intryck
inte störs och ett snyggt pannband som gärna får vara lite strass på eller ha samma
accentfärg som resten av ekipaget. Domaren är också väldigt noggrann med att
hästen ska vara mycket snäll och lydig. En steward, som ger instruktioner och ger
praktisk vägvisning, assisterar domaren under klasserna.
I ridklassen Open Ridden tittar domaren på hästens form och att den arbetar på
framåt. Ryttaren ska visa att den har tränats ordentligt och att den har kontroll över
balans och takt. Eftersom man tittar på helhetsintrycket och inte på hur mycket
konster hästen kan så kan man göra en bättre bedömning av hur ryttare och häst har
tränat ihop sig än man kan göra i ett dressyrprogram där enskilda moment döms var
för sig. Här kan man även få visa hästen vid hand, både för att domaren ska få titta
lite extra på exteriör och för att visa att man kan hantera den från backen också.
Domaren kan dock välja att inte låta ryttarna visa vid hand (så kommer det att vara
på RIKS). I alla ridklasser av detta bruksslag så rider man ju helt enligt domarens
anvisningar och man får vara beredd på att olika domare vill se olika saker.
Working hunter klassen är väldigt snarlika den vanliga ridklassen, man tittar på
hästens lämplighet för uppgiften. Den stora skillnaden är att man ska hoppa och visa
hästen i betydligt friskare tempo. Hästen ska ha en ordentlig framåtbjudning och visa
stor vilja att hoppa alla hinder. Man ska visa upp en häst som är bekväm och som
man lätt skulle kunna rida en hel dag över stock och sten. En bra hunterhäst ska
hoppa med naturlig balans och ha en stor vägvinnande galopp. Som ryttare är det
viktigt att visa att man litar på sin häst. Man ska helst rida i lätt sits hela tiden och
störa hästen så lite som möjligt. Förutom själva hoppningen är det också mycket
viktigt att kunna visa att man verkligen kan släppa iväg hästen i en ordentlig ökning
och sedan ta upp den utan problem. Hindren ska egentligen ha naturkaraktär dvs att
de ska likna hinder man kan stöta på om man är ute och rider en jakt.

Så här går de olika Bruksklasserna till:
Ridklasser:
Ryttarens Klädsel:
Ljusa ridbyxor, ridkavaj eller enfärgad tröja eller jacka, ridsko eller ridstövel. Sporrar
är ej tillåtet i någon ridklass. Ridspö max 75 cm är tillåtet. Ryttaren ska bära hjälm.
Hästens utrustning:
I Open Ridden klassen och i Working Hunter Open klassen är det valfri betsling.
Hästen ska ha sadel, helst av engelsk modell (hopp, dressyr, allround).
OBS! Speciella krav för Working Hunter klasserna läs under dessa klasser vad som
gäller.
Open Ridden (skritt,trav,galopp):
Ryttare i alla åldrar av lämplig längd och vikt för sin ponny/häst.
Denna klass är öppen för alla, juniorer och seniorer tävlar här mot varandra på
samma villkor.
Hela klassen kommer in på banan samtidigt med ordentligt utrymme mellan
ekipagen.
Ryttaren ska ej få straffpoäng om den passerar andra hästar för att skapa mer
utrymme.
Stewarden kommer, på domarens anmodan, be klassen att trava, sedan galoppera,
byta varv i trav för att sedan galoppera.
Stewarden kommer, på domarens anmodan, be klassen att återgå till trav, sedan
skritt för att efter det ställa upp på en linje på ringens ena halva.
Varje deltagare utför sedan en individuell uppvisning.
En sådan uppvisning kan gå till på följande sätt: Ryttaren rider fram till domaren och
gör halt.
Då domaren så säger börjar ryttaren sin uppvisning. Uppvisningen bör innehålla
skritt, trav i båda varven, galopp i båda varven, halt hälsning inför domaren där
hästen ska visa att den kan stå still med lång tygel. Efter uppvisningen återvänder
ryttaren till linjen bakifrån.
Då alla ryttare gjort sin individuella uppvisning kan domaren om hon/han så önskar
be alla ryttare sitta av. I detta fall sadlas hästarna av och skötare kommer in på
banan för att vara ryttaren behjälplig. Ryttaren visar sedan hästen vid hand på
domarens anmodan (detta moment kommer ev inte förekomma på Riks).
Efter detta sitter alla upp och rider runt banan i skritt. Domaren kan nu, genom
stewarden, be att varje ekipage galopperar ett halvt varv runt banan en och en. Efter
detta rangerar sedan domaren klassen och rosetter delas ut. Klassen lämnar banan i
antingen trav eller galopp vilket bestäms av domaren.

Open Ridden döms enligt följande:
50% för uppvisning, hästens lämplighet, presentation av ekipaget och förmågan att
rida med andra.
50% för conformation och rastyp.
Var vänlig tänk på att uppförande och framåtbjudning hos hästen anses mycket
viktigt.

Working Hunter klass (skritt,trav,galopp):
I working hunter klass bedömer man den bästa hästen för ”jaktridning”. Den ska ha
bra kondition och ge sin ryttare en behaglig ridtur. Hästen ska ha en bra galopp,
kunna skritta avslappnat, samt kunna hoppa med bjudning utan att rusa och riva.
* Working Hunter Open öppen för alla ekipage,
hinderhöjd max 80 cm
BEDÖMNINGPROTOKOLL
Ska innehålla:
* Ridning i grupp
* Hoppning (hästen ska bjuda framåt och ta sig an uppgiften på ett positivt sätt)
* Helhetsintryck (hästens / ryttarens utrustning o puts)
UTRUSTNING / KLÄDSEL
Spö tillåtet, max 75 cm långt.
Broddar, magplatta och benskydd tillåtna.
Man får inte ha några hjälptyglar
Sporrar är inte tillåtna
Ryttarens klädsel ska vara godkänd hjälm, ryttare under 18 år ska bära
säkerhetsväst, kavaj, stövlar eller ridskor med stövelskaft.
Håret bör vara uppsatt.
Utrustningen skall vara hel och välputsad.
GENOMFÖRANDE
Klassen genomförs som en ridklass, med början att man rider in i grupp i
nummerordning.
Enligt domarens anvisningar rider man sedan trav och galopp i lätt sits.
Den enskilda ridningen består av att man hoppar en bana på mellan 6-8 hinder (helst
naturhinder) och efter sista hindret visas en galoppökning. De väntande ekipagen
sitter av sina hästar på angiven plats och inväntar sin tur.
Slutligen rider man återigen i grupp i nummerordning och rangering sker.
Tömköringsklasser:
Kuskens klädsel: Vårdad, junior skall bära ridhjälm senior skall bära huvudbonad eller
ridhjälm, ridhjälm rekommenderas. Körpisk och handskar obligatoriskt. Vid uppsutten körning
skall klädseln på kusken passa ihop med vagnen som ponnyn/hästen drar.
Tömkörning (skritt, trav, halt och ryggning):
Helst enkel betsling (två/tre delat eller rakt bett), skygglappar på träns är egentligen ej tillåtet
men tillåts på Riks, körgjord eller sele där tömmarna löper genom de översta ringarna,
tömmarna skall vara så långa att kusken hamnar utanför sparkområdet. Benskydd eller
benlindor är ej tillåtet. Kuskens position ska vara snett bakom hästen utanför sparkområde.

Hela klassen går in på banan samtidigt och följer sedan domarens anvisningar OBS! Inget
program skall tränas in.
Kusken skall visa hästen i skritt, trav och halt och ryggning.
Bedömningen sker efter följande:
50% för uppvisning, lämplighet, presentation av ekipaget och förmågan att köra med andra.
50% för conformation och rastyp.
När klassen är klar rangerar domaren och det blir prisutdelning därefter lämnar klassen
banan i trav.
Hinder tömkörnining:
Helst enkel betsling (två/tre delat eller rakt bett), skygglappar på träns är egentligen ej tillåtet
men tillåts på Riks, körgjord eller sele där tömmarna löper genom de översta ringarna,
tömmarna skall vara så långa att kusken hamnar utanför sparkområdet. Benskydd eller
benlindor är ej tillåtet. Kuskens position ska vara snett bakom ponnyn/hästen utanför
sparkområde. I denna klass skall kusken styra hästen genom hinder (mellan koner, genom
portar, över hinder max 30 cm) kusken kör en grundomgång därefter vid felfri runda ges ny
starsignal och omkörning görs på tid, snabbast tid vinner klassen.

