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Giganten nr 1 2018
Föreningen förbehåller sig rätten till ev
förändringar.
Ansvarig utgivare: Svenska
shirehästföreningen

Framsidebild: Majagårdens Chris-Ti,
ägare Therese Karlsson

Baksidebild: Garff Tina, ägare
Pernilla Uberth
Annonsering i Giganten: helsida 600 kr
Halvsida 400 kr

Hemsida
www.svenskashire.com

För aktuell information om aktiviteter
som berör föreningen var god se
hemsidan.

Pass, ägarbyte, hingstpremiering
sommarpremiering
kontakta Svenska Hästavelsförbundet
www.svehast.se

Bli medlem/medlemsavgift
Medlemsavgifter inom Sverige:
Fullbetalande medlem 300 kr/kalenderår
Familjemedlem 500 kr/kalenderår vilket då
innefattar hela familjen
Medlemsavgifter utom Sverige:
Medlemsavgift betalas till
bankgiro 516-5840.
Ange namn på samtliga som avgiften avser.
Ange även fullständig adress om ni flyttat

Astrid Danielsson
Smedseröd 215

45194 Uddevalla
072-7089556
astrid.danielsson@hotmail.com

Ny medlem skicka mail till:
theresekarlsson27@hotmail.com

Styrelsen presenterar sig
Therese Karlsson, ordförande. Tänkte som ny ordförande i föreningen inleda med en
presentation om mig för er som inte vet vem jag är. Jag heter Therese Karlsson och bor i villa
på landet utanför Eskilstuna tillsammans med min sambo Tony, vår dotter Lovisa samt
hunden Datiko, katten Akilles och shirestoet Majagårdens Chris-Ti som är installad hos
grannen.
Mitt intresse för shire vaknade då vi för många år sedan besökte Shiregården och besöket hos
dem följdes av flera besök hos andra shirehästuppfödare för att slutligen resulterade i att vi
fick förfrågan om att köpa Chris-Ti som då var 1,5 år. Hon har sedan dess bott hos oss och
används idag för ridning och körning men har även visats på utställning ett par gånger och på
Riks 2015 erhöll hon fina 44 poäng. Hon är ett stabilt och lugnt sto som står tryggt med
hovarna på jorden och som inte stressar upp sig i onödan.
Mitt engagemang i Svenska shirehästföreningen kom sedan att påbörjas år 2013 då jag efter
något år som föreningsmedlem valdes in i styrelsen där jag innehaft posten kassör. Åren i
föreningen har gett mig erfarenhet, kunskap och många nya roliga bekantskaper. Jag ser nu
fram emot arbetet som ordförande i föreningen och jag hoppas att vi tillsammans ska kunna
driva föreningen framåt och skapa en positiv och aktiv medlemsförening där medlemmars
intressen tillvaratas. //Therese, nedan t v

Lina Runander sekreterare/webbmaster. En 41-årig gotlänning som bor i Fröjel på södra
Gotland tillsammans med sambo och 3 barn. Har en gård med shire och Ardennerhästar samt
lamm, gäss, ankor, höns, getter och katter.
Har hållit på med hästar i hela mitt liv, men de senaste 10 åren har jag riktat in mig på de
större kallbloden. Idag har jag 2 shireston; Star of Victoria och Lady Absolom of Puser samt
shirehingsten Kanareds Carruccio M. Inriktning är uppfödning och familjehästar men med en
målbild av att kunna använda hästarna till bruksverksamhet så som plöjning, skogsbruk etc.
Är ny i shirehästföreningens styrelse, men har erfarenhet gällande styrelsearbeten från andra
föreningar. Har dock varit shirehästföreningens Webbmaster i ca 8 år.
Till vardags jobbar jag som teknisk produktchef på PayEx, ett företag som tillhandahåller
olika betalalternativ och inkassoverksamhet till små och stora företag.
//Lina, ovan t h

Harriet Nilsson ledamot/Kassör/vice ordförande, jag bor i Skåne utanför Ängelholm på en
liten gård och har haft shirehästar sen 2003. Mitt intresse kring shire finns inom avel, körning
och ridning. Jag ställer ut mina hästar och är med på många olika tillställningar med mina
hästar. //Harriet, nedan t h

Emelia Kosel, ledamot/vice kassör/prylbodsansvarig. Inriktningen för mitt hästintresse är Clydesdale
och jag har ett par clydesdalehingstar och ett sto hemma på gården, stoet “Fairy” som är min första
clydesdale är hästen som älskar att arbeta, vare sig det är körning, hoppning eller dressyr. Hon vill
alltid ställa upp för sin ryttare/ kusk och hon trivs såväl med att visa upp sig inne i staden som att
jobba i skogen, finns inget som denna jätte inte klarar. Fairy är tävlad både i dressyr och hoppning
samt att hon regelbundet körs för vagn. Jag har varit aktiv i styrelsen för Svenska shirehästföreningen
sedan flera år tillbaka. //Emelia, nedan t h

Iris Hjalmarsdottir, ledamot ovan tv. Våra clydesdalehästar har vi för avel och för arbete i
vårt lilla skogsbruk. Att både få möjligheten att bidra till rasens fortlevnad och att nyttja dem
till det de är skapta för, skänker tillfredställelse och avkoppling från den stressiga vardagen.
Intresset för hästar har funnits i många år och sedan vi fick möjligheten att förvärva
Malcolmwood Iona, så fick vi även intresset för att avla vidare god näring. //Iris, ovan t v

Astrid Danielsson, suppleant. Jag heter Astrid, är 22 år gammal och nyinvald som suppleant i
styrelsen. År 2011 köpte vi ett shiresto, Lady, som första häst. På den vägen är det och nu har
vi även ett egenuppfött treårigt sto som ska köras och ridas in och förhoppningsvis bli en
kanontrevlig brukshäst i framtiden. Hästarna, totalt fem stycken varav två shire, står på mina
föräldrars gård i Uddevalla, Bohuslän. Stor eloge till min pappa som sköter det hela nu när jag
läser till veterinär på SLU i
Uppsala. //Astrid, bild nedan

Thomas Ahlgrimm, suppleant, 52 år med valacken Pegasus Brutus 16 år. Ska en hästras överleva så
måste det finnas användning och intresse för rasen. Att det blev en shire är att vi passar varandra rätt
bra, insåg jag första gången jag satt på den hästen min dotter var medryttare på. För några år sedan så
fanns det inte i min vildaste fantasi att jag skulle hålla på med hästar, och nu har jag en egen som både
körs och rids. Vi är gärna med på evenemang och jag bygger lite vagnar och andra redskap för det är
inte så mycket som passar en shire. Vi håller till lite norr om Stockholm och på en ö i norra skärgården
under sommaren. Vad jag vill göra för föreningen? Försöka öka intresset för rasen på olika sätt.
Jag och Brutus, bilder nedan, finns på Facebook under namnet Pegasus Brutus. //Thomas

Inbjudan till flätkurs 6 juni
Utifrån önskemål från er medlemmar så kommer härmed en inbjudan till flätkurs.
När: onsdag den 6:e juni
Var: Hos Harriet Nilsson, Stall Rexius
Spannarpsvägen 14, 262 95 Ängelholm

Harriet Nilsson kommer tillsammans med Emelia Kosel att hålla i flätkursen och tanken är att
det ska bli flätning av såväl Shire som Clydesdale och därutöver naturligtvis en trevlig dag
tillsammans med andra shire- och clydesdaleentusiaster.
Föreningen bjuder på enklare lunch och fika.
Anmälan sker till stallrexius@hotmail.com senast 31/5

Proposition för Svenska Shirehästföreningens
riksutställning den 14 juli på
Åstorpsortens Ryttarförening, Åstorp
Utställningsförrättare är svensk domare Tobias Sandahl
och rasledamot från Shire Horse Society är mr Matthew Burks.
Tobias Sandahl 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 följande 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.

Svenska Shirehästföreningens
RIKSUTSTÄLLNING 14 juli på
Åstorpsortens Ryttarförening, Åstorp
Utställningsförrättare: Tobias Sandahl
och rasledamot Mr Matthew Burks från Shire Horse Society.
Tobias Sandahl är huvudansvarig och dömer även de Engelska
bruksklasserna.

Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser
1. Anmälningstiden utgår 25/6. Efteranmälan mottages ej. Utställd häst skall vara registrerad

och inneha godkänt pass. Utställningen hålles inomhus eller utomhus om vädret tillåter. Vi
förbereder så mycket vi kan och vädjar till er att inte vänta till sista dagen med
anmälningarna.
2. Anmälningsavgiften är på 300 kronor för föl och 400 kronor för övriga hästar och åtföljer
anmälan och insätts före anmälningstidens utgång på föreningens bankgiro 516-5840. Var
noga med att lämna namn och vilken häst/hästar anmälan avser. För deltagande på Riks krävs
medlemskap i Svenska shirehästföreningen, se punkt 4.
OBS! Anmälan till Riks är bindande! Anmälan som ej åtföljs av anmälningsavgift kommer att
returneras. Inga efteranmälningar tillåts. Anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir
från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg senast 7 dagar efter utställningen.
Anmälan går att göra via internet och Svenska hästavelsförbundet men det under
förutsättningen att hästen är registrerad i "Blå Basen". Gå in på Svenska Hästavelsförbundets
hemsida och klicka dig fram till bedömningar sedan internetanmälan. Det sparar mycket jobb
för oss som ska sammanställa och trycka program, så vi hoppas att så många som möjligt
använder sig av den tjänsten.
Ni som inte kan använda er av internetanmälan får använda anmälningsblanketten som sänts
ut. På talongen för anmälan ska anges namn, adress, tel, hästens namn, kön, reg nr samt
klass/-er vilken sänds till Harriet Nilsson Spannarpsvägen 24, 26295 Ängelholm.
Tänk på att ange tydlig avsändare när du betalar in till föreningens bankgiro.
3. Ankomst: Före urlastning anmäler du din ankomst i sekretariatet, där bifogad ifylld
hästägarförsäkran avlämnas. Utställningsprogrammet med samtliga tider i detalj och
nummerlapp/ar får du/ni vid ankomst och Du/ni tilldelas er/era boxplatser. Det går bra att
komma från och med 16.00 den 13/7. Sekretariatet är väl markerat och om det är obemannat
så kommer det att finnas två telefonnummer att ringa.
4. Utställare/hästägare skall vara medlem i Svenska shirehästföreningen och ha erlagt avgift
för innevarande år. Medlemsavgiften är 300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj,
avgiften insättes på föreningens bankgiro 516-5840 senast i samband med anmälan.
5. Bokning av uppstallning/köpa till extra spån och hösilage. Det finns möjlighet att hyra
box för installning på området. Box 1 dygn kostar 500 kr och för 2 dygn 750 kr. Om ni
kommer med fler hästar får ni 25 % rabatt för box nummer två, tre osv. Det finns totalt 60

boxar som Shirehästföreningen förfogar över och hästarna kommer att placeras på lämpligt
vis. Box bokas senast den 25/6. Betalning för box görs till föreningens bankgiro 516-5840 i
samband med anmälan, var noga med att uppge vad inbetalningen avser samt vem/vilken häst.
Vad ingår i boxpriset: Spån, strö, hösilage. Det finns även möjlighet att köpa extra spån på
plats. Meddela gärna Harriet om detta önskas. Övrigt foder medtages, önskas hink för vatten
får det medtagas. Boxarna skall lämnas helt urmockade, vid ej urmockad box debiteras
hästägaren 500 kr. Finns inga rasthagar att tillgå men dock fina områden att röra sig på kring
anläggningen.
6. Boende det ordnar ni själva men några tips på boende i trakterna är:
Lilla Trulla Gårdshotell http://allarum.se/visit/lilla-trulla-gardshotell
Mattisgården bed and Breakfast, http://allarum.se/visit/mattisgarden-bed--breakfast
Hillesgården, http://hillesgarden.se/kontakta-oss
Björnlokan bed and breakfast, http://www.bjornlokan.se/sv/contact
Mölletofta wärdshus
Villa Signedal Hostel
Hotell Klippan Gästis, https://hotellklippan.com/kontakt
Hotell Björnen, http://greater-copenhagen.net/hotell-bjornen/
Sjöborg säng och bassäng, http://www.sjöborg.com/
Best Western hotell Erikslund, http://www.hotellerikslund.se/sv
7. Lördagsmiddag. På lördagskvällen blir det medlemsmiddag och denna gång bjuder
Svenska Shirehästföreningen sina medlemmar på själva middagen, observera att det är
skillnad på enskild betalande medlem (enbart en som bjuds på middagen) och
familjemedlemskap (inkluderar familjen som namngetts ingår i familjemedlemskapet). Icke
medlem står själv för middagskostanden om deltagande önskas.
Lokal, mat och kostnad för middagen ber vi att få återkomma om då det ännu inte är
fastslaget. Specialkost meddelas vid anmälan. Observera att middagen ska bokas i förväg och
gärna så snart information om denna finns tillgänglig på hemsidan, middag kommer att
kunna bokas via Harriet tel 0703-944402 mail stallrexius@hotmail.com
8. Klasser. Se propositionen. 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. Bruksklasserna/Ridklasserna går utöver dessa
nämnda klasser. Utses även bäst visade ekipage och bäst klädda utställare. Överklagan av
bedömning sändes skriftligen till SH:s besvärsnämnd inom tre veckor efter utställningen.
9. Parkering för hästtrailers och hästbussar samt publik finns på området. Se skyltar.
10. Entré för besökare. Besökare kommer att få betala entré då de kör in på området.
Entrén gäller för hela området såväl stall som ridhus.
11. Program. Program ges till utställarna via sekretariatet vid ankomst, för besökare kommer
det att finnas att köpa vid entrén. Svenska shirehästföreningen förbehåller sig rätten till
ändringar i program och klassindelning.

12. Mat. På området kommer enklare servering att finnas. Önskas annan mat får det
medtagas.
13. Aktiviteter. Exteriörbedömningarna och bruksklasserna går av stapeln i ridhuset eller vid
fint väder ute. Ev kan uppvisningar komma att planeras in i mån av tid i schemat utifrån antal
anmälda ekipage. Marknadsstånd/försäljare planeras att finnas på plats liksom ponnyridning.
14. Vi behöver hjälp. Under helgen behöver vi funktionärer i form av parkeringsvakter,
lottförsäljare och försäljning av föreningsprylar. Vi vill också gärna ha hjälp med att "ragga"
sponsorer. Vi tar emot såväl bidrag såsom pengar som priser till lotterierna och
utställningsklasserna. De företag eller personer som sponsrar får sin logotype eller sitt namn
tryckt i programmet och uppläses av speakern under dagen. Ta kontakt med Harriet tel 0703944402 mail stallrexius@hotmail.com om ni vill bidra.
15. Övrig service. Om ni vill ha hjälp med flätning så hör av er till Shirehästföreningen och
Emelia Kosel tel 073-738 63 99 alt mail koselemelia@icloud.com senast den 11/6 så ses det
över vilka/vem som kan hjälpa till. Kostnad 200 kr/häst vilket går oavkortat till föreningen.
16. Utställningsklasser: All visning sker vid hand, utställningsklasserna sker i ridhuset. Var
redo 15 min innan avsatt starttid. 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. Hästen kan visas oskodd, halvskodd eller helskodd. Hästen visas ren &
välborstad, flätad. Håll säkerhetsavstånd. Rekommenderas att hjälm används men är inget
krav, bör användas vid visning av hingst. Tänk på att ställa upp hästen, ej för nära domaren,
med sidan mitt för domaren och gärna så att denne kan se hästens samtliga fyra ben. Ställ dig
därvid framför hästen och tag en tygel i vardera handen. När du för fram hästen i skritt, för du
hästen med din högra hand med tygeländan i din vänstra hand. Vid vändning av hästen, vänd
den ifrån dig. Vid trav fattar du båda tyglarna i höger hand, ej för nära betslet och försöker
springa med hästen på ett så rakt spår som möjligt. Trava med hästen i ett tempo som gör
hästens rörelser bästa, möjliga, rättvisa (detsamma gäller i skritt).
Engelska bruksklasser, se regler och hur det går till i texten som bifogas på löst blad.
17. Klädsel vid visning. Utställare får vid visning ej vara iförd plagg med reklam såsom
stuterinamn, hästens namn eller dyl. Klädseln och skor ska vara lämplig för ändamålet ex
skjorta nedstoppad i ett par långbyxor och ett par fotriktiga skor, lämpliga för ändamålet.
18. Säkerhet. Det är viktigt att tänka på säkerheten. Det finns alltid människor som inte tänker
på att hålla säkerhetsavstånd till hästar. Tänk därför en extra gång på hur och var ni vistas
med hästarna. Vi bör därför föregå med gott exempel gällande hantering av hästarna men
även vår egen klädsel och uppförande. Shirehästföreningen tar inget ansvar för skador på
personer, hästar eller utrustning varken under transport eller under arrangemanget.

Förberedelser, sammanfattande kom ihåg av ovanstående punkter:








Anmäla dina hästar antingen via internet på Svenska hästavelsförbundets hemsida
eller använd anmälningsblankett – senast 25/6. Anmälningsavgiften betalas in på
bankgiro 516-5840, var noga med att uppge inbetalningens syfte dvs vad det
avser/vem. Avgift: 300 kronor för föl och 400 för övriga hästar. Propositionen och
info om bla anmälan sänds ut till medlemmar men finns även på hemsidan.
Medlemskap i Svenska shirehästföreningen krävs.
Boka box och betala till föreningens bankgiro 516-5840 senast den25/6. Kostnad: box
1 dygn 500 kr och 2 dygn 750 kr. Om ni kommer med fler hästar får ni 25% rabatt för
box nummer två, tre osv.
Boka middag, håll utkik på Svenska Shirehästföreningens hemsida för mer info.
Middag bokas sedan när information finns på hemsidan, kontakta Harriet Nilsson, se
kontaktuppgifter nedan.
Boka bostad.
Hjälp med flätning? Meddela Emelia Kosel senast 11/6, 200 kr/häst betalas på plats.
Och sist, men inte minst, förbereda både dig och hästarna på lämpligt sätt.
Övriga frågor, kontakta i första hand nedanstående:
Harriet Nilsson tel 0703-944402 mail stallrexius@hotmail.com
Emelia Kosel tel 073-7386399 alt mail koselemelia@icloud.com

Utställarmeddelanden och all relevant information kommer att läggas
ut på Svenska shirehästföreningens hemsida.
För vägbeskrivning se http://www.astorprf.nu/tavlingar/tavlingar/Vagbeskrivning/
adress: Vramsvägen; 265 32 Åstorp, Skåne
Koordinater: N 56° 7' 22'' E 12° 57' 0'' GPS: 56 7.36667 12 57.00 (Latitude 56.12278, Longitude 12.95)

Vi hoppas på trevlig samvaro med många deltagare i olika klasser
Varmt välkomna till
Svenska Shirehästföreningens riksutställning 2018

Förslag från medlemmar på aktiviteter som önskas mottages.
Har ni önskemål och förslag på aktiviteter som just Ni saknar i föreningen och som Ni skulle
vilja att föreningen ser över om det går att arrangera så kontakta styrelsen och lämna in ert
förslag.

Svenska shirehästförening önskar nu alla medlemmar
en trevlig vår!

Följande är bilagor som ej ska tryckas!
Bifogas tidningen i lösa papper

Bilaga
Anmälan till Svenska Shirehästföreningens riksutställning
Den 14 juli Åstorpsortens ryttarförening, Åstorp

Anmäles till klass/klasser: ............................
Anmäld häst: _______________________________________________________________
Regnr:_________________________________Födelsedatum:________________________
Mankhöjd:…………………………………
Far:__________________________________Mor:__________________________________
Farfar:_______________________________Morfar:________________________________
_
Farmor:______________________________Mormor:_______________________________
_

Uppfödare och ägare
Uppfödares namn: __________________________Uppfödares ort____________________
Ägares namn:_____________________________
Gatuadress:_______________________________
Postnr, ort:_______________________________
e-post:___________________________________
Tfnnr:____________________________________

Anmälan skickas till Harriet Nilsson Spannarpsvägen 24 262 95 Ängelholm, alt till mailen
stallrexius@hotmail.com
Anmälningsavgiften (300 kr för föl, 400 kr för häst) införs till bankgirokontot 516-5840 i
samband med anmälan och senast 25/6 var noga med att uppge namn och vilken häst/hästar
anmälan avser. Glöm inte att medlemskap i Svenska Shirehästföreningen krävs för anmälan.
Varmt välkomna!

Bilaga
Hästägarförsäkran Riks 2018 Åstorpsortens ryttarförening
Försäkran skall ovillkorligen lämnas innan urlastning till sekretariatet.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar som utväxlats mellan
parterna som båda förklarar sig nöjda med avtalets innehåll.
Ägare:_______________________________________________
Hästens namn: ________________________________________
Regnr

Kön

Ålder

Färg/tecken

Försäkrar härmed på heder och samvete, att under de 3 senaste veckorna, räknat från denna dag, har hästen
- ej visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom
- icke varit uppstallad i stall, där smittsam sjukdom mig veterligen har förekommit
- ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon sjukdom
att hästen är erforderligt tränad/ hanterad för att ur säkerhetssynpunkt kunna inställas till utställning på
offentlig plats
- är medveten om att jag inte kan ställa ekonomiska anspråk på arrangören beroende på uppnådda resultat
el eventuella felaktigheter i densamma, samt medger att mina personuppgifter får publiceras i program

Underskrift
Ort:____________________________________datum:________________________________
Namnteckning:___________________________Namnförtydligande:_______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------Hästägarförsäkran Riks 2018 Åstorpsortens ryttarförening
Försäkran skall ovillkorligen lämnas innan urlastning till sekretariatet.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar som utväxlats mellan
parterna som båda förklarar sig nöjda med avtalets innehåll.
Ägare:_______________________________________________
Hästens namn: ________________________________________
Regnr

Kön

Ålder

Färg/tecken

Försäkrar härmed på heder och samvete, att under de 3 senaste veckorna, räknat från denna dag, har hästen
- icke visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom
- icke varit uppstallad i stall, där smittsam sjukdom mig veterligen har förekommit
- ej heller på annat sätt varit i kontakt med annan häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon
sjukdom och
- är erfoderligt tränad för deltagandet samt i övrigt mig veterliger frisk.

Underskrift
Ort:____________________________________datum:________________________________
Namnteckning:___________________________Namnförtydligande:_____________________

Bilaga

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.

