Engelska ridklasser
I UK är ridklasser ”Ridden Classes” väldigt populärt och mycket stort. Alla
ponnyraser tävlar i dessa klasser. Ibland tävlar de olika brittiska ponnyraserna mot
varandra i ”Mountain and Moorland” men man tävlar även rasvis som t.ex.
welshraserna gör på Royal Welsh Show.

Att det är så populärt kan bero på att alla kan deltaga. Det finns klasser för alla!
Från 3 års ålder kan man vara med och någon övre åldersgräns finns inte. Först
rider alla samtidigt i de olika gångarterna enligt domarens anvisningar och sedan
alla en individuell uppvisning.
Regler för de olika klasserna samt skisser för den individuella uppvisningen finns
på swf.nu/engelskaridklasser. Påpekas kan, att man rider lätt i trav samt sitter ner
i galopp. Ett kort spö får användas (ej i Lead Rein) men inte sporrar.

Lead rein
Lead Rein är som det låter, en klass där ekipaget har en ledare. Ponnyn (ston och
valacker) max 122 cm ryttaren 3-9 år. Ledtygeln får ej vara vara fäst vid bettet
utan ska sitta i nosgrimman under hakan. Ledtygeln ska hänga löst, det är ryttaren
som ska påverka ponnyn. Visas i skritt och trav, samt halt och stillastående.
Ekipage som har startat i First Ridden eller högre klass får ej deltaga i Lead Rein.
First Ridden för ston och valacker, ryttaren får var upp till 12 år. Olika klasser
för olika storlekar/sektioner på ponnyerna. Alla gångarter i den individuella
uppvisningen (ej ökad galopp)
Novice för ston och valacker (i UK öppen även för hingstar), ingen åldersgräns
på ryttaren, men ekipaget ska vara proportionerligt. Ekipage som vunnit ridklass
Open får ej deltaga i Novice. Individuell uppvisning i skritt, trav, ökad trav,
galopp samt ökad galopp.
Open för alla ponnyer, ingen åldersgräns uppåt men för hingstar gäller särskilda
regler. Individuell uppvisning i skritt, trav, ökad trav, galopp och ökad galopp.

Alla klassvinnare (1-2 startande) och andraplacerad (om deltagarantalet har minst
3) får vara med och tävla om Ridden Champion med reserv.

