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1. Arrangemang
Svenska Morganhästföreningens tävlingsreglemente är framtaget för att reglera det tävlingsmässiga
genomförandet av Morganriks men skall även i tillämpliga delar vara gällande vid andra arrangemang
genomförda av föreningen.
SMHF:s styrelse utser en Riksgrupp som ansvarar för arrangemangets korrekta genomförande.
Styrelsen arbetar för att anpassa tävlingsreglementet så att det i så hög grad som möjligt följer
Svenska Ridsportförbundets TR.

1.1

Deltagande hästar

Följande hästar har rätt att deltaga på Riksutställningen:





Morganhästar registrerade i ASHR:s Morganregister.
Morganhästar registrerade i AMHA:s register och som innehar godkänt EU-pass.
Morgankorsningar registrerade i SMHF:s korsningsregister.
Hästar med minst 50 % Morgan som är registrerade i annat register och innehar godkänt
EU-pass med dokumenterad härstamning.

Hästar som inte är registrerade i ASHR:s Morganregister ska medföra registreringshandling och
EU-pass till utställningen.
I ordinarie visningsklasser, avelsklass samt i allroundklasserna MSHA Trophy, SMHF Sport Morgan
Trophy och SMHF Trophy unghästar, kan endast renrasiga och registrerade Morganhästar deltaga.
Endast Morganhästar registrerade i ASHR:s Morganregister kan avelsvärderas = erhålla
avelsvärdebokstav, diplom etc. Häst som är triangelmärkt får endast delta i visningsklass.

1.2

Identitet

Hästens identitet kan kontrolleras på plats mot hästpass eller betäckningsrapport för föl.

1.3

Avgifter

Avgifter publiceras i propositionen som finns tillgänglig i samband med anmälan. Anmälan godkänns när
anmälningsavgiften inkommit.

1.4

Meddelande till deltagare

Tävlingsmeddelande sänds via e-mail eller meddelas via hemsida till anmälda deltagare i god tid innan
tävlingsstart.

4

Tävlingsreglemente för Riksutställning
Gällande från 2020-04-01

1.5

Inställda klasser

Klasser som ingår i tävlingspropositionen kan strykas eller slås ihop om antalet deltagare är för få.






Visningsklasser genomförs även om endast en häst är anmäld till klassen.
Tömkörning dressyr unghästklass genomförs även med endast en deltagare om ekipaget deltar i
SMHF Trophy.
Carriage driving genomförs även med endast en deltagare om ekipaget deltar i MSHA
Trophy.
Trail-in-hand genomförs med endast en startande, under förutsättning att Trail genomförs
och samma bana kan användas.
Övriga klasser genomförs i normalfallet om antalet anmälda ekipage är minst tre.

Ekipage som anmält sig till inställd klass kommer att underrättas så snart som möjligt. De kan om de
vill, delta i annan klass i stället till samma kostnad. Om ekipaget väljer att inte starta i annan klass
återbetalas den överskjutande delen av anmälningsavgiften.

1.6

Efteranmälan

Efteranmälan kan göras i mån av plats och mot förhöjd avgift.

1.7

Nummerlapp

Hästen ska bära nummerlapp på huvudlag, schabrak eller sele/gjord vid deltagande i alla tävlingsgrenar.

1.8

Startordning

Startordningen lottas av SMHF. SMHF har dock rätt att anpassa startordningen med hänsyn till vilken
svårighetsgrad ekipaget startar i. Startordningen kan också anpassas om hästar eller ryttare startar
flera gånger i samma klass, deltar i andra klasser omedelbart före eller efter klassen, eller om flera
ekipage har gemensam utrustning.

1.9

Startberättigade

Rid- och körklasser är öppna för hästar 4 år och äldre. Dräktigt sto i 5-11 månaden eller sto med föl yngre
än 4 månader får inte delta i tävling förutom visningsklass.
Hästägaren/deltagaren ansvarar för att hästen ej genomför fler starter än 4 per dag. Deltagande i
Kvalitetsprov räknas som tävlingsgren. Varje ekipage får endast starta en gång i varje klass. Häst får dock
starta flera gånger i samma klass med olika ryttare/kuskar, och ryttare/kuskar får starta flera gånger i
samma klass med olika hästar.
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1.10

Resultat

Resultat tillkännages och anslås fortlöpande under Riksutställningen. Resultat publiceras efter tävlingens
slut på SMHF:s sociala medier.
Resultat från exteriörbedömningen, från den svenska premieringsförättaren, publiceras även i Blå Basen
hos SH.

1.11

Placeringar

I visningsklass för unghästar och i MSHA Trophy är samtliga deltagande hästar placerade.
Antal placeringar i övriga klasser är en per tre startande.

1.12

Protest

Protest beträffande resultat och placering ska ställas till sekretariatet senast 30 min efter att resultaten
offentliggjorts. Protesten behandlas av tävlingsledningen. Protest ska vara skriftlig och ska åtföljas av 100
kr, som återbetalas om protesten godkänns. Bevisningen åligger den protesterande.

1.13

Vaccinationsbestämmelser

För att få starta i av Svenska Morganhästföreningen arrangerade tävlingar och utställningar, måste
hästen vara vaccinerad mot hästinfluensan A2.
Vaccinationen skall vara utförd i enlighet med Svenska Ridsportförbundets vid varje tillfälle gällande
regler (TR I).
Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, hästpass eller vidimerad kopia, ska medföras och kunna visas upp
före start.

1.14

Ansvarsfrågor

Deltagare närvarar på eget ansvar. Ansvarsförsäkring eller olycksfallsförsäkring för häst och deltagande
personer ingår ej i arrangemanget. Deltagare på Riksutställningen ansvarar för att deltagande häst inte lider
av eller varit i kontakt med smittsam sjukdom under de senaste tre veckorna före tävlingen. Deltagaren är
vidare ansvarig för att hästen transporteras på säkert sätt till och från tävlingen, att hästen är i
tävlingsmässigt skick och kondition, och inte är under tävlingskarens p.g.a. medicinsk behandling enligt STC:s
regler för karensbelagda preparat. Detta gäller även om hästen enbart deltar i visningsklass.

Personuppgifter hanteras enligt gällande GDPR-föreskrift.
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1.15

Doping

Hästar som deltar på Riksutställningen får inte utsättas för doping eller andra otillbörliga åtgärder som
påverkar hästens prestationsförmåga eller temperament. Hästägare är skyldig att på begäran, meddela
eventuell behandling eller medicinering. Utsedd person kan utan föranmälan begära provtagning för
dopinganalys.

1.16

Säkerhetsföreskrifter

På tävlingsplatsen ska häst ledas i huvudlag som ger handhavaren möjlighet att kontrollera hästen.
Ledning i grimma eller bettlöst huvudlag (sto/valack) sker på hästägarens ansvar.
Hingst från två års ålder skall vara utrustad med huvudlag med bett, eller grimma och stigbett, vid all
hantering utanför boxen. Person som på tävlingsplatsen leder/hanterar hingst över tre års ålder skall
vara minst 16 år. Då person under 16 år rider/kör hingst i tävlingsmoment, skall medhjälpare som är
över 16 år finnas tillgänglig inom banområdet.
Hjälm av godkänd typ med hakbandet i funktion, ska bäras vid all ridning/körning. Vissa lättnader finns i
western- och körklasserna. Se respektive klass. Information om godkänd hjälm finns på ridsport.se.
Skyddsväst, knäppt, i funktion och av godkänd typ, ska bäras vid all ridning/körning på tävlingsområdet av
alla ryttare/kuskar fram till och med det kalenderår ryttaren/kusken fyller 18 år. Information om godkänd
skyddsväst finns på ridsport.se
Kraftfoder som medförts till tävlingsplatsen skall förvaras på ett sådant sätt att häst som kommit lös ej
kan komma åt det.
Om säkerhetsföreskrifterna bryts av ryttare, kusk, groom eller medhjälpare kan berört ekipage
omedelbart bli förvisade från tävlingsplatsen av tävlingsledningen. Beslutet kan ej överklagas.
Ytterligare säkerhets- och förhållningsregler anslagna av arrangören ska respekteras.

1.17

Veterinär

SMHF har inte skyldighet att anställa veterinär för att närvara under riksutställningen. Om veterinär
ändå finns på plats eller tillkallas, och utför veterinärbehandling av en deltagande häst, är hästägaren
betalningsansvarig gentemot veterinären.

1.18

Uteblivande från tävling

Anmälningsavgift för häst som ej kommer till start återbetalas om strykningen meddelas SMHF senast
två veckor före Riksutställningen. Vid strykning senare än två veckor före eller under pågående
arrangemang, kvarstår betalningsansvar. För att anmälningsavgift ska återbetalas senare krävs
veterinär- eller läkarintyg vilket skall presenteras senast 7 dagar efter avslutat arrangemang. Vid
återbetalning uttages en administrativ avgift på 100 kr. Kostnad för uppstallning, boende, middag etc.
återbetalas endast om SMHF i sin tur inte behöver betala dessa kostnader.

7

Tävlingsreglemente för Riksutställning
Gällande från 2020-04-01

1.19

Vandringspriser

Vinnare av ett vandringspris med namnplaketter, får själv ombesörja och bekosta att hästens namn och
årtal graveras in. Vinnare av vandringspriset ansvarar för att priset återlämnas i god tid inför nästa års
Riksutställning. Kontakta Riksgruppen för mer info.
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2. Visningsklasser
Visningsklassen består av exteriörbedömning och utställning vilka bedöms av två olika domare. Dessa moment
sker parallellt/samtidigt i klassen. Exteriörbedömningen utförs av den svenska premieringsförättaren. Utställningen
bedöms av den utländska domaren där hästarna även rangordnas för att slutligen utse Best in Show.

2.1

Ekipage

Renrasiga Morganhästar kan ställas ut i de ordinarie visningsklasserna. Hästar registrerade i SMHF:s
korsnings-register, eller hästar med minst 50% Morgan som är registrerade i annat register, kan ställas ut
i visningsklasser för Morgankorsningar och bedömas med avseende på Morgan-typ.

2.2

Genomförande

Hästarna ställs ut grupperade efter kön och ålder.
I utställningen som bedöms av den utländska domaren tävlar ekipagen mot alla deltagare som startar i
klassen. Klassvinnarna och reserverna tävlar sedan mot varandra för att slutligen utse Best in Show.
Hästarna visas för hand i skritt och trav enligt domarens anvisningar. Utländska domare kan vilja se
hästarna uppställda kvadratiskt, gärna stretchade. Den svenska domaren kan vilja se hästen i öppen
uppställning med alla benen synliga från sidan.
Domare har rätt att utesluta häst, som av säkerhetsskäl inte kan bedömas tillsammans med övriga hästar.
Hästen ska därvid omedelbart tas ut från banan. Domarens beslut går ej att överklaga.

2.3

Utrustning

Hästen ska vara försedd med nummerlapp. Hingstar från 2 års ålder och övriga hästar från 3 års ålder ska
visas i träns med ledtygel. Ett träns är per definition ett huvudlag med ett tränsbett eller stångbett. Övriga
hästar upp till 2 års ålder får visas i grimma. Benlindor eller strykkappor får ej användas. Man och svans
ska inte vara flätade i visningsklasserna.
Klädseln ska vara prydlig. Visaren ska ha skor lämpade att springa i. Handskar, spö och ridhjälm
rekommenderas. Det är tillåtet att ha en medhjälpare som hjälper till att ”pigga upp” hästen under den
individuella visningen, dock inte när hela gruppen travar på spåret för att inte övriga hästar ska bli störda.

2.4

Bedömning

Klassen döms i regel av den utländska domaren, tillsammans med en svensk premieringsförrättare,
godkänd av ASHR.
Domaraspiranter kan delta/närvara för upplärning.
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Alla hästar bedöms både av den svenska och utländska domaren.
Den utländska domaren avgör den officiella placeringen. Denna påverkas alltså ej av om den
svenske domarens poängsättning avviker från denna ordning.

2.5

Placering/prisutdelning

När domarna har gått igenom varje ekipage i respektive klass, rangordnas ekipagen av den utländska domaren
och muntlig kritik erhålls.

Placerade hästar i respektive klass får rosetter.
Alla unghästar från 1-3 år får rosett, oavsett antal deltagare.
Hästarna som ställs ut grupperade efter kön och ålder. Klassvinnarna och reserverna tävlar sedan mot
varandra enligt nedanstående schema:

Visningsklasserna ingår i SMHF Trophy och MSHA Trophy.
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3. Avelsklass
3.1

Ekipage

Klassen är öppen för renrasiga Morganhästar, avkommorna tävlar för sin/sina föräldrar.

3.2

Genomförande

Morganhingstar som har minst tre avkommor samt Morganston som har minst två avkommor på
riksutställningen kan delta.
Vid lågt antal kvalificerade hingstar kan SMHF besluta att även hingstar med två avkommor kan delta.
Slutlig startlista anslås den morgon avelsklassen ska hållas.
Klassen är kostnadsfri, dock skall deltagande häst ha deltagit i ordinarie visningsklass.
Avelsklassen hålls efter att de individuella bedömningarna är klara, dvs när BIS och Reserv Bis är korade.

3.3

Utrustning

Hästen ska vara försedd med nummerlapp. Hingstar från 2 års ålder och övriga hästar från 3 års ålder
ska visas i träns med ledtygel. Ett träns är per definition ett huvudlag med ett tränsbett eller stångbett.
Övriga hästar upp till 2 års ålder får visas i grimma. Benlindor eller strykkappor får ej användas. Man och
svans ska inte vara flätade i visningsklasserna.
Klädseln ska vara prydlig. Visaren ska ha skor som går att springa i. Handskar och spö rekommenderas.
Det är tillåtet att ha en medhjälpare som hjälper till att ”pigga upp” hästen under den individuella
visningen, dock inte när hela gruppen travar på spåret för att inte övriga hästar ska bli störda.

3.4

Bedömning

Klassen döms i regel av den utländska domaren, eventuellt tillsammans med en svensk
premieringsförrättare. Den utländska domaren avgör den officiella placeringen.

Denna klass påverkas alltså ej av tidigare poängsättning på individnivå. Det är föräldradjuren som tävlar,
deltagande avkommorna i den vinnande gruppen belönas med rosetter. Tävlande föräldradjur behöver
inte vara närvarande för att kunna tävla. Hela avkommegruppen bedöms. De vinnande avelshästarna,
sto respektive hingst får rosett samt ett Diplom utfärdat av SMHF. Vilka avkommor som kan visas i
avelsklassen meddelas vid ankomsten till utställningen.
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4. Dressyr
4.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

4.2

Genomförande

Ekipage tävlar i valfri svårighetsgrad motsvarande ekipagets tävlingserfarenhet/utbildningsnivå.
Alla ekipage i klassen tävlar mot varandra oavsett svårighetsgrad.
Under förutsättning att det är möjligt på den anläggning där Riksutställningen hålls, tävlas dressyr i
två klasser; 40- respektive 60-metersbana. I annat fall tävlas två klasser på 40-metersbana.
Nedanstående program kan väljas. Den senast uppdateringen/årgången på programmet gäller.
Svårighetsgrad

40-metersbana

Lätt C
Lätt B
Lätt A
Medelsvår C
Medelsvår B

LC: 1, 2
LB: 1
LA: 1, 2

4.3

MsvB: 1

60-metersbana
LB: 2, 3
LA: 3, 4
MsvC: 1, 2
MsvB: 2, 3, 4, 5

Utrustning

Sadel och träns ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Dressyrsadel eller allroundsadel
rekommenderas. Annan sadel får användas, men ryttaren ska då vara medveten om att detta kan påverka
sits och intryck på ett negativt sätt vid bedömningen. Förgjord, sadelgjordstunnel, säkerhetshandtag,
säkerhetsstigbyglar, förbygel, brösta och svansrem är tillåtna. Bett får inte orsaka hästen skada.

Betsling vid dressyrtävling i lätta klasser tom Lätt A:4 skall vara träns. I Msv C:1, Msv C:2, Msv B:1, Msv
B:2, Msv B:3 och FEI:s Inledande program Msv B är betslingen valfritt träns eller kandar, vilket bestäms av
ryttaren. I Msv B:4 och högre skall betslingen vara kandar. Bettlöst huvudlag får användas i alla klasser,
dock ej till hingst. Nosgrimma av valfri modell är tillåten, men får ej spännas så hårt att den kan orsaka
hästen obehag. Hjälptyglar är ej tillåtna, varken under tävlingsritt eller framridning. Benlindor och
strykkappor är tillåtna vid framridning men ej under tävlingsritt.
Ryttaren ska ha ridbyxor, ridkavaj och ridstövlar eller jodhpursskor och shortchaps utan fransar. Från och
med Msv A är ridfrack tillåten. Säkerhetsväst får bäras under eller utanpå kavajen. Handskar bör bäras.
Ryttare som fyllt 18 och rider fram inför Msv A och högre får ha kubb eller hatt. Sporrar är tillåtet men
frivilligt i alla klasser. Spö, max 110 cm långt är tillåtet vid framridning men ej under tävlingsritt.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.
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4.4

Bedömning

Ekipage som ej startat inom 45 sekunder efter att startsignal givits utesluts. Dressyren döms av utbildad
dressyrdomare, som betygssätter ekipaget, varefter poängen räknas om till procent. Ekipage som tävlar i
olika svårighetsgrader tävlar alltså mot varandra, och placeringen avgörs av antalet procent som
uppnåtts. I händelse av att flera ekipage uppnått samma procentsats, avgör ekipagets svårighetsgrad den
inbördes placeringen. Ekipage som uppnår samma procentsats i samma svårighetsgrad placeras lika.

4.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen, oavsett om godkänd poäng uppnåtts av
placerade ekipage eller ej. Prisutdelning till placerade ekipage sker snarast efter avslutad klass.
Dressyr ingår i MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy.
Svårighetsgrad

40-metersbana

Lätt C

LC: 1, 2

Lätt B

LB: 1

LB: 2, 3

1,2

Lätt A

LA: 1, 2

LA: 3, 4

1,4

MsvC: 1, 2

1,6

MsvB: 2, 3, 4, 5

1,8

Medelsvår C
Medelsvår B

MsvB: 1

60-metersbana

Koeff. (MSHA + Sport Morgan Trophy)
1,0
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5. Hoppning
5.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

5.2

Genomförande

Ekipage tävlar i valfri svårighetsgrad motsvarande ekipagets tävlingserfarenhet/utbildningsnivå.
Alla ekipage i klassen tävlar mot varandra oavsett svårighetsgrad.
Ryttare får anmäla sig till två klasser – clear round och/eller tävlingsklass. För att hoppning ska
genomföras krävs minst tre ekipage anmälda.
Tempo i samtliga klasser är 300 meter per minut. Om det då minst tre ekipage ridit banan utan stopp,
visar sig att maxtiden är felaktig, kan denna korrigeras av domaren.

5.3

Tävlingsklass

Valfri Höjd: 70cm 90cm 110cm.
Klassen genomförs i två faser. Ekipage som är felfria i Fas 1 går vidare till Fas 2 (omhoppning). Om ny
startsignal till Fas 2 ges efter målgång ska detta meddelas. I annat fall sker omhoppning direkt efter
grundomgång, utan ny startsignal.

5.4

Clear round - Träningshoppning

Valfri Höjd: 60cm 80cm 100cm.
Banan hoppas en gång. Rider man inte felfritt ges möjlighet att hoppa banan en gång till, om man önskar
det. Får ekipaget tre olydnader måste de lämna banan, men har rätt till ny start efter att övriga ekipage i
klassen ridit. Vid avsittning en gång får man fortsätta att fullfölja banan för att få träning, men har rätt till
ny start efter att övriga ekipage i klassen ridit. Alla ekipage som hoppat banan felfritt i första försöket får
en Clear round rosett.

5.5

Bana

Banskiss ska finnas tillgänglig senast 1 timme före första start. Ryttarna får då beträda banan för att
inspektera hinder och välja ridväg. Då klassen startat är det inte längre tillåtet att beträda banan.

Första fasen består av en bana med 7-9 hinder. Kombination får finnas från och med höjden 1,00 meter.
Ekipage som är felfria i första fasen fortsätter direkt på andra fasen som består av 4-6 hinder
med bedömning A:0
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Fas 1 och fas 2 behöver inte ha samma bedömning. Mållinjen för fas 1 är startlinjen för fas 2.
Vid tävling kan (måste inte) en paus läggas in mellan fas 1 och fas 2. I så fall ges ny startsignal till fas 2. Efter
ny startsignal har ryttaren 30 sekunder på sig att starta fas 2. Tar det mer än 30 sek så startas klockan när
de 30 sekunderna gått.

5.6

Framhoppning

Om möjligt ska framhoppning ske på en separat framhoppningsbana. Om detta av praktiska skäl ej går att
ordna, får varje ekipage 45 sekunder på sig att hoppa fram på två hinder inne på banan, enligt anvisning
av domaren.
Vid möte på framhoppningsbanan ska ryttare hålla till höger. Ryttaren ska högt och tydligt lämna rätt
benämning för respektive hinder som ryttaren har för avsikt att hoppa.
Hinder på framhoppningsbanan får inte överstiga, i höjd och längd, 10 cm mer än höjden och längden på
hindren i pågående tävlingsklass.

5.7

Utrustning

Valfri typ av sadel får användas. Sadel och träns ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Bett får
inte orsaka hästen skada. Bettlöst huvudlag får användas, dock ej till hingst. Alla slags hjälptyglar är
förbjudna under både framhoppning och tävlingsmomentet, med undantag för martingal med tyglarna
löpande i ringar. Benlindor, strykkappor och boots är tillåtna.
Ryttaren ska ha ridbyxor, kavaj eller prydlig ridjacka/långärmad tröja, polotröja eller skjorta, ridstövlar
eller jodhpursskor och shortchaps utan fransar och ridhjälm med hakbandet knäppt. Säkerhetsväst får
bäras under eller ovanpå ridjackan. Ryttare med säkerhetsväst får rida med enbart långärmad tröja eller
långärmad skjorta under västen (dvs behöver inte ha jacka/kavaj).
Vid varmt väder kan domaren medge att ryttarna tar av ridjackan. Sporrar är tillåtna, de måste
vara rättvända och gjorda av metall. Spö, max 75 cm långt inklusive 'snärten', är tillåtet.
Domaren kan begära avsittning för att kontrollera utrustningen.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.
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5.8

Bedömning

Hoppningen döms av godkänd domare eller en funktionär med god kännedom om gällande regler
för hopptävling.

Fel:








Rivning: 4 fel
Vägran/olydnad 1:a 4 fel, 2:a 8 fel, 3:e uteslutning
Korsar egen väg: 4 fel
Fel väg: Uteslutning
Överskriden maxtid i grundomgången/fas 1: ger 1 fel per varje påbörjad 4-sekundersperiod.
Överskridande av maxtiden omhoppningen: 1 fel per påbörjad sekund
Ej startat inom 45 sekunder: Tidtagning startar.

Tid:
När du fått startsignal har du 45 sekunder på dig att starta.
Tidtagningen startas vid det som inträffar först av:



Passerar startlinjen åt rätt håll.
45 sekunder har passerat.

Vid hoppning i två faser, kan ny startsignal ges till fas 2. Efter ny startsignal har du 30 sekunder på dig
att starta fas 2. Gör du inte det startas klockan när de 30 sekunderna gått.





Om din häst/ponny är olydig/istadig mer än 45 sekunder i sträck blir du utesluten.
Om det tar mer än 45 sekunder att komma över ett hinder blir du utesluten.
Om det tar mer än 45 sekunder efter det att tidtagningen startat tills du kommit över första
hindret så blir du utesluten.
Om du överskrider tillåten tid (=dubbla maxtiden) blir du utesluten.

Uteslutning:








Omkullridning/avfallning
Ekipage som under ritten erhåller mer än 16 hinderfel.
Vägran/olydnad för 3:e gången.
Ej startat inom 45 sekunder efter att tidtagning startat.
Fel väg.
Ej passerat start och mållinje.
Ej startat omhoppningen inom 30 sekunder utesluts ur omhoppningen.

Domaren kan begära avsittning för att kontrollera utrustningen, och har rätt att utesluta ekipaget
om utrustningen bedöms som felaktig.

5.9

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen, oavsett fel. Ekipage som tävlar i olika
svårighetsgrader tävlar mot varandra, och placeringen avgörs av totala antalet fel som erhållits i fas 2. I
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händelse av att flera ekipage har samma antal fel, avgör ekipagets svårighetsgrad den inbördes
placeringen. Ryttare med samma antal fel och svårighetsgrad skiljs åt genom tiden i fas 2. Skulle även
tiden vara lika så placeras ekipagen lika.
Därefter placeras ekipage som endast genomfört fas 1 enligt samma princip som ovan.
Prisutdelning till häst sker direkt efter avslutad klass.
Domaren kan tillåta ryttare att inte delta, delta utan häst eller delta i prisutdelningen på annan häst än
den som placerat sig. Om domaren gett en ryttare tillstånd att delta i prisutdelningen utan häst, får
denna inte stå bland hästarna (av säkerhetsskäl).
Samtliga pristagare (även de till fots) skall vara reglementsenligt klädda (inkl ridhjälm med knäppt
hakband)
Hoppning-ingår i MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy.
Tävlingsklass: 70 cm

90 cm

110 cm

Koefficient:

1,0

1,4

0,8

Clear round – ingår ej i MSHA Trophy eller SMHF Sport Morgan Trophy.
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6. Hunter Pleasure
6.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

6.2

Genomförande

Ekipage tävlar mot alla deltagare som rider samtidigt, oavsett ekipagets utbildningsnivå. Vid många
deltagande i klassen, kan klassen delas upp i flera omgångar och de ekipage som placerat sig möter
varandra i ny klass.
Alla deltagarna rider samtidigt i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisningar. Ryttaren får rida lätt
under traven. Det är tillåtet att, med bibehållen hastighet, rida förbi framförvarande ekipage på insidan,
men inte att vända över ridbanan eller lägga volt. Till sist ställer ekipagen upp på medellinjen, varvid
domaren kan begära att få se ekipagen rygga.
Domare har rätt att utesluta häst som av säkerhetsskäl inte kan bedömas tillsammans med övriga hästar.
Hästen ska därvid omedelbart tas ut från banan. Domarens beslut går ej att överklaga.

6.3

Utrustning

Allround- eller hoppsadel rekommenderas. Annan sadel får användas, men ryttaren ska då vara
medveten om att detta kan påverka sits och intryck på ett negativt sätt vid bedömningen. Vojlock formad
efter sadeln rekommenderas.
Sadel och träns ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Bett får inte orsaka hästen skada. Träns-,
pelham-, kimbelwickbett eller kandar rekommenderas. Bettlöst huvudlag får användas utom till hingst.
Om nosgrimma används bör den vara av engelsk modell. Tränset får ej ha några utsmyckningar.
Hjälptyglar eller martingal är inte tillåtna. Man och svans får vara flätade.
Ryttaren ska ha ridhjälm, ridbyxor, kavaj, och ridstövlar eller jodhpursskor. Sporrar är frivilligt. Om sporrar
används får de vara max vara 3 cm långa och ej vassa. Spö får endast användas vid ridning med hingst.

Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.

6.4

Bedömning

Hunter Pleasure-klassen döms i regel av den utländska domaren, eller av utbildad/godkänd
domare/funktionär med god kännedom gällande regler för Hunter-klasser. Bedömningen av klassen
sker i enlighet med det amerikanska reglementet vilket finns på AMHA:s hemsida,
www.morganhorse.com.
I bedömningen betygssätts framträdande, uppförande och sundhet till 60% och rastyp och exteriör till 40%.
Hunter Pleasurehästen ska vara vänlig och kunna ridas med lätt kontakt med bettet. Den ska ha bra rastyp
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och exteriör, och gå med en lägre, avspänd huvudhållning än i vanlig dressyr. Den ska ha vägvinnande
gångarter som är bekväma för häst och ryttare under en längre tid. Hästen får röra sig med nosen något
framför men inte bakom lodplanet, och ska ge ett vägvinnande intryck. Den ska uppföra sig väl och visa
tydlig arbetsglädje, och vara ett nöje (a pleasure) att rida.

6.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning sker direkt efter avslutad klass.
Hunter Pleasure klassen ingår i MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy och har koefficient 1,0.
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7. Western Pleasure
7.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

7.2

Genomförande

Ekipage tävlar mot alla deltagare i klassen som rider samtidigt. Vid många deltagande i klassen, kan klassen
delas upp i flera omgångar och de ekipage som placerat sig i respektive omgång möter varandra i ny klass.
Alla startande ekipage är inne på banan samtidigt. Hästarna ska visas enligt domarens anvisningar i skritt,
jog och lope i båda varven, ökade gångarter kan begäras. Ökad jog och lope ska ridas under nedsittning.
Hästarna ska också rygga villigt och kunna stå stilla. Domaren får begära ytterligare arbete, enskilt, av
vilken häst som helst men inte av annan karaktär.
Vändning ska göras inåt (från spåret) och byte av varv får begäras i skritt och jog. Det är tillåtet att rida
förbi framförvarande ekipage förutsatt att gångart och tempo bibehålls, men inte att rida tvärs över
banan eller att lägga en volt.
Domaren kan begära avsittning för att kontrollera utrustningen.

7.3

Utrustning

Ryttaren ska bära byxor av jeanssnitt, långärmat med krage, ridhjälm eller westernhatt. Sporrar, chaps,
handskar, westernboots, tröja, jacka eller väst i passande stil är valfritt. Regnkläder är tillåtet vid dåligt
väder. Spö är inte tillåtet. Hästen bör visas i westernutrustning. Annan sadel och träns är tillåtet, men
ryttaren ska då vara medveten om att detta kan påverka bedömningen negativt.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.
Tillåtna bett till hästar av alla åldrar är bosal, tränsbett, standard western stångbett med kindrem,
halfbreed och spadebit. Bettlöst huvudlag är tillåtet utom till hingst. Häst från och med 6 års ålder bör
ridas på stångbett eller med bosal. Tillåtna tyglar är delade tyglar (tillsammans med stångbett och
tränsbett), mecate (tillsammans med bosal) och romaltygel (tillsammans med stångbett). Benskydd,
boots, benlindor, nosgrimma, mekaniskt hackamore och hjälptyglar är ej tillåtet.
Vid ridning på stångbett ska tyglarna hållas i en hand. Romalen ska hållas i den fria handen. Vid ridning på
bosal eller tränsbett ska tyglarna hållas i två händer. Vid ridning med mecate ska tyglarna hållas i två
händer och den lösa änden fästas i sadeln. Domaren kan begära avsittning för att kontrollera
utrustningen.
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7.4

Bedömning

Klassen döms i regel av den utländska domaren, eller av utbildad westerndomare. Prestation, skick
och exteriör bedöms. Minst 20% av bedömningen baseras på skick och exteriör.
Hästen ska bära huvud och hals i en avslappnad, naturlig hållning i nivå med eller något över manken. Om
hästen går med öronen lägre än manken i mer än fem steg i sträck, diskvalificeras ekipaget. Hästen får
inte gå med nosen bakom lodplanet. Den ska visas på förhållandevis lösa tyglar men ändå med kontakt
och kontroll, svara lätt på hjälper, göra mjuka övergångar och vara ett nöje (a pleasure) att rida.
Domare har rätt att utesluta häst som av säkerhetsskäl inte kan bedömas tillsammans med övriga hästar.
Hästen ska därvid omedelbart tas ut från banan. Domarens beslut går ej att överklaga.

7.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning sker direkt efter avslutad klass.
Western Pleasure ingår i MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy och har koefficient 1,0.
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8. Western Riding
8.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

8.2

Genomförande

Ekipage tävlar i valfri svårighetsgrad motsvarande ekipagets tävlingserfarenhet/utbildningsnivå, mot
alla deltagare i klassen.
Ekipaget väljer något av följande WRAS mönster: 11, 9 eller 1. Den senast uppdateringen/årgången
på mönstret gäller.
De angivna mönstren genomförs enskilt på banan, i stigande svårighetsgrad. Följande moment kan ingå:
Skritt, trav eller galopp över bom, galoppombyten, stopp, ryggning.
Bangenomgång sker innan klassens start.

8.3

Utrustning

Ryttaren ska bära byxor av jeanssnitt, långärmat med krage, ridhjälm eller westernhatt. Sporrar, chaps,
handskar, westernboots, tröja, jacka eller väst i passande stil är valfritt. Regnkläder är tillåtet vid dåligt
väder. Spö är inte tillåtet. Hästen bör visas i westernutrustning. Annan sadel och träns är tillåtet, men
ryttaren ska då vara medveten om att detta kan påverka bedömningen negativt.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.
Tillåtna bett till hästar av alla åldrar är bosal, tränsbett, standard western stångbett med kindrem,
halfbreed och spadebit. Bettlöst huvudlag är tillåtet utom till hingst. Häst från och med 6 års ålder bör
ridas på stångbett eller med bosal. Tillåtna tyglar är delade tyglar (tillsammans med stångbett och
tränsbett), mecate (tillsammans med bosal) och romaltygel (tillsammans med stångbett). Benskydd,
boots, benlindor, nosgrimma, mekaniskt hackamore och hjälptyglar är ej tillåtet.
Vid ridning på stångbett ska tyglarna hållas i en hand. Romalen ska hållas i den fria handen. Vid ridning
på bosal eller tränsbett ska tyglarna hållas i två händer. Vid ridning med mecate ska tyglarna hållas i två
händer och den lösa änden fästas i sadeln.
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8.4

Bedömning

Klassen döms i regel av den utländska domaren, eller av utbildad westerndomare.
Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och
temperament bedöms. Hästen ska ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha taktmässiga, lätta och fria
rörelser. Hästen ska ”bära” huvudet och ha en avslappnad, naturlig hållning i nivå med eller något över
manken.

Hästen får inte gå bakom lodplanet.

8.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till häst sker direkt efter avslutad
klass.
Vinnare av klassen avgörs av 1. Poäng 2. Svårighetsgrad. Vid samma antal poäng vinner den med
högst svårighetsgrad. Vid samma poäng och svårighetsgrad, placeras ekipagen lika.
Western Riding ingår i MSHA och Sport Morgan Trophy och tävlas enskilt med något av följande
WRAS mönster: 11, 9 eller 1.

Koefficient:




Mönster 11:
Mönster 9:
Mönster 1:

1,0
1,2
1,4
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9. Reining
9.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

9.2

Genomförande

Ekipage tävlar i valfri svårighetsgrad motsvarande ekipagets tävlingserfarenhet / utbildningsnivå, mot
alla deltagare i klassen.
Ekipaget väljer något av följande WRAS mönster: 5, 9 eller 12 Den senast uppdateringen/årgången
på mönstret gäller.
Deltagarna rider valfritt mönster en i taget. Domaren har rätt att begära att en deltagare rider om hela
eller delar av mönstret. Följande moment ingår: Galoppfattning, rundown, galoppombyte, rollback, sliding
stop, ryggning, spin.

9.3

Utrustning

Ryttaren ska bära byxor av jeanssnitt, långärmat med krage, ridhjälm eller westernhatt. Sporrar, chaps,
handskar, westernboots, tröja, jacka eller väst i passande stil är valfritt. Regnkläder är tillåtet vid dåligt
väder. Benskydd, boots och benlindor är tillåtet. Nosgrimma, mekaniskt hackamore och hjälptyglar är ej
tillåtet. Spö är inte tillåtet.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.
Hästen bör visas i westernutrustning. Annan sadel och träns är tillåtet, men ryttaren ska då vara
medveten om att detta kan påverka bedömningen negativt.
Tillåtna bett till hästar av alla åldrar är bosal, tränsbett, standard western stångbett med kindrem,
halfbreed och spadebit. Bettlöst huvudlag är tillåtet utom till hingst. Häst från och med 6 års ålder bör
ridas på stångbett eller med bosal. Tillåtna tyglar är delade tyglar (tillsammans med stångbett och
tränsbett), mecate (tillsammans med bosal) och romaltygel (tillsammans med stångbett).
Vid ridning på stångbett ska tyglarna hållas i en hand. Romalen ska hållas i den fria handen. Vid ridning
på bosal eller tränsbett ska tyglarna hållas i två händer. Vid ridning med mecate ska tyglarna hållas i två
händer och den lösa änden fästas i sadeln.
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9.4

Bedömning

Klassen döms i regel av den utländska domaren, eller av utbildad westerndomare.
Domaren kan begära avsittning för kontroll av utrustning. Det är tillåtet att ta av huvudlaget vid
domarkontroll. Mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med
bibehållande av kontrollerad hastighet. Domare har rätt att utesluta häst som av säkerhetsskäl
inte kan bedömas tillsammans med övriga hästar. Hästen ska därvid ej premieras.

9.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till häst sker direkt efter avslutad
klass.
Vinnare av klassen avgörs av 1. Poäng 2. Svårighetsgrad. Vid samma antal poäng vinner den med högst
svårighetsgrad. Vid samma poäng och svårighetsgrad, placeras ekipagen lika.
Reining ingår i MSHA Trophy och tävlas med något av följande WRAS mönster: 5, 9 eller 12.

Koefficient:




Mönster 12:
Mönster 9:
Mönster 5:

1,0
1,2
1,4
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10.

Trail

10.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

10.2

Genomförande

Ekipage tävlar mot alla deltagare som startar i klassen, oavsett ekipagets utbildningsnivå. Deltagarna
rider genom banan en i taget.
Alla tre gångarterna ingår i programmet.
Minst sex hinder ingår, däribland en grind, bommar (skritt, trav eller galopp) och ett ryggningshinder.
Därutöver kan ingå t.ex., serpentinhinder (skritt eller trav), flytta föremål, träbro (skritt), ta på och av
regnrock, och lägga föremål i brevlåda, side pass längs en bom, vändning i fyrkant. Hinder som kräver
avsittning ingår ej. Eventuell presenning ska ligga på marken och får ej lyftas under något moment.

10.3

Bana

Banskissen ska finnas tillgänglig för ryttarna och anslås minst 60 minuter före klassens början.
Bangenomgång sker innan klassens start, tillsamammans med domaren.

10.4

Utrustning

Valfri typ av sadel får användas, men det är även tillåtet att rida barbacka. Sadel och träns ska vara väl
tillpassade, säkra och i gott skick. Bett får inte orsaka hästen skada. Bettlöst huvudlag får användas utom
till hingst. Hjälptyglar är inte tillåtna. Benlindor, boots och strykkappor får användas.
Ryttaren bör bära byxor av jeanssnitt, långärmat med krage, ridhjälm eller westernhatt. Sporrar,
westernboots, chaps, handskar, tröja, jacka eller väst i passande stil är valfritt. Annan klädsel kan
användas, klädseln ska harmoniera med hästens utrustning. Regnkläder är tillåtet vid dåligt väder. Spö är
inte tillåtet.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.
Tillåtna bett till hästar av alla åldrar är bosal, tränsbett, standard western stångbett med kindrem,
halfbreed och spadebit. Bettlöst huvudlag är tillåtet utom till hingst. Häst från och med 6 års ålder bör
ridas på stångbett eller med bosal. Tillåtna tyglar är delade tyglar (tillsammans med stångbett och
tränsbett), mecate (tillsammans med bosal) och romaltygel (tillsammans med stångbett). Nosgrimma,
mekaniskt hackamore och hjälptyglar är ej tillåtet.
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Vid ridning på stångbett ska tyglarna hållas i en hand. Romalen ska hållas i den fria handen. Vid ridning
på bosal eller tränsbett ska tyglarna hållas i två händer. Vid ridning med mecate ska tyglarna hållas i två
händer och den lösa änden fästas i sadeln.

10.5

Bedömning

Klassen döms i regel av den utländska domaren, eller av utbildad westerndomare.
Hästens förmåga att ta sig över och igenom olika hinder bedöms, med tonvikten på uppträdande, svar på
ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Hästen ska passera hindren i kontrollerad form och hastighet, se sig
för, vara uppmärksam och visa förtroende för ryttaren.

10.6

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till placerade ekipage sker
snarast efter avslutad klass.
Trail klassen ingår i MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy och har koefficient 1.
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11.

Trail in hand

11.1

Ekipage

Trail in hand-klassen är öppen för hästar upp till och med tre års ålder och som inte är triangelmärkta.

11.2

Genomförande

Ekipage tävlar mot alla deltagare som startar i klassen, oavsett ekipagets utbildningsnivå. Deltagarna
leder hästen genom banan en i taget.
Trail in hand-klassen genomförs på samma bana som Trail-klassen, dock kan vissa hinder utgå eller
tillkomma enligt banbyggarens instruktioner. Hinder som utgår får stå kvar på banan. Skritt och trav ingår
mellan hindren. Minst fem hinder ingår, däribland en grind, bommar (skritt eller trav) och enkla
ryggningshinder. Därutöver kan ingå t.ex. serpentinhinder (skritt eller trav), flytta föremål, träbro (skritt),
ta på och av regnrock, ta ur och lägga föremål i brevlåda, side pass längs en bom, vändning i fyrkant.
Eventuell presenning ska ligga på marken och får ej lyftas under något moment.

11.3

Bana

Banskissen ska finnas tillgänglig och anslås minst 6o minuter före klassens början. Bangenomgång sker
innan klassens start, tillsammans med domaren.

11.4

Utrustning

Huvudlag ska vara väl tillpassat, säkert och i gott skick. Bett får inte orsaka hästen skada. Bettlöst
huvudlag får användas utom till hingst från tre års ålder. Visaren ska vara prydligt klädd, och bära skor
som går att springa i. Ett långt grimskaft är tillåtet men valfritt. Spö är tillåtet.

11.5

Bedömning

Klassen döms i regel av den utländska domaren, eller av utbildad westerndomare.
Hästens förmåga att ta sig över och igenom olika hinder bedöms, med tonvikten på uppträdande,
svar på handhavarens kommandon och samarbetsvilja. Hästen ska passera hindren i kontrollerad
form och hastighet, se sig för, vara uppmärksam och visa förtroende för handhavaren.

11.6

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till placerade ekipage sker
snarast efter avslutad klass.
Trail in hand ingår i SMHF Trophy för unghästar och har koefficient 1.
28

Tävlingsreglemente för Riksutställning
Gällande från 2020-04-01

12.

Saddle Seat Pleasure

12.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

12.2

Genomförande

Alla deltagarna rider samtidigt i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisningar. Ryttaren bör rida lätt
under traven. Det är tillåtet att, med bibehållen hastighet, rida förbi framförvarande ekipage på insidan,
men inte att vända över ridbanan eller lägga en volt. Till sist ställer ekipagen upp på medellinjen, varvid
domaren kan begära att få se ekipagen rygga. Domare har rätt att utesluta häst som av säkerhetsskäl inte
kan bedömas tillsammans med övriga hästar. Hästen ska därvid omedelbart tas ut från banan. Domarens
beslut går ej att överklaga.

12.3

Utrustning

Saddleseat-sadel rekommenderas. Annan liknande sadel får användas, men ryttaren ska då vara
medveten om att detta kan påverka sits och intryck på ett negativt sätt vid bedömningen. Kandar bör
användas. Annat träns får användas, men ryttaren skall då vara medveten om att detta kan komma att
påverka negativt vid bedömningen. Pannband och nosgrimma får vara av annan färg än huvudlaget. Sadel
och kandarträns ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Om nosgrimma används bör den vara av
engelsk modell. Hjälptyglar eller martingal är inte tillåtna. Benlindor och strykkappor är inte tillåtna.
Man och svans får ej vara helt flätad. En liten fläta i man respektive pannlugg rekommenderas.
Saddleseat suit rekommenderas. Liknande klädsel är tillåtet men ryttaren ska då vara medveten om att
detta kan betygsättas negativt. Saddleseat suit innebär enfärgade utställda långa byxor, vit blus, slips,
jodhpursskor, enfärgad väst, enfärgad lång kavaj, mörka handskar och kubb. Hela suiten inklusive kubb
bör vara i samma färgton. Sporrar eller spö är ej tillåtet. Ryttare upp till 18 års ålder ska bära godkänd
ridhjälm. Ridhjälm är tillåtet även för äldre ryttare. Långt hår bör sättas upp.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.

12.4

Bedömning

Saddleseat Pleasure klassen döms i regel av den utländska domaren. I denna klass är det till största
del hästen som bedöms, men även ekipagets samspel betygsätts. I bedömningen betygsätts
framträdande, uppförande och sundhet till 60% och rastyp och exteriör till 40%. Saddleseat-hästen
ska vara vänlig och kunna ridas med lätt kontakt med bettet. Den ska ha bra rastyp och exteriör, och
gå med en högre huvudhållning än i vanlig dressyr. Den ska ha vägvinnande och bekväma gångarter
och hästen ska ge intrycket av att vara trevlig att rida. Hästen får röra sig med nosen något framför
men inte bakom lodplanet, och ska ge ett vägvinnande intryck. Den ska uppföra sig väl och visa
tydlig arbetsglädje. Gångartsbyten skall ske lätt och mjukt.
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12.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till häst sker direkt efter avslutad
klass.
Saddleseat Pleasure ingår i MSHA Trophy och har koefficient 1,0.
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13.

Saddle Seat Equitation

13.1

Ekipage

Tävlingsklasserna på Riks är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

13.2

Genomförande

Alla deltagarna rider samtidigt i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisningar. Ryttaren bör rida lätt
under traven. Det är tillåtet att, med bibehållen hastighet, rida förbi framförvarande ekipage på insidan,
men inte att vända över ridbanan eller lägga en volt. Domaren kan begära att varje ekipage även rider ett
individuellt program. Detta kan antingen gå till så att domaren ger instruktioner under pågående klass,
eller att det individuella programmet anslås minst en timme före klassens början. Till sist ställer ekipagen
upp på medellinjen, varvid domaren kan begära att få se ekipagen rygga. Domare har rätt att utesluta
häst som av säkerhetsskäl inte kan bedömas tillsammans med övriga hästar. Hästen ska därvid
omedelbart tas ut från banan. Domarens beslut går ej att överklaga.

13.3

Utrustning

Saddleseat-sadel rekommenderas. Annan liknande sadel får användas, men ryttaren ska då vara
medveten om att detta kan påverka sits och intryck på ett negativt sätt vid bedömningen. Kandar bör
användas. Annat träns får användas, men ryttaren skall då vara medveten om att detta kan komma att
påverka negativt vid bedömningen. Pannband och nosgrimma får vara av annan färg än huvudlaget. Sadel
och kandarträns ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Om nosgrimma används bör den vara av
engelsk modell. Hjälptyglar eller martingal är inte tillåtna. Benlindor och strykkappor är inte tillåtna.
Man och svans får ej vara helt flätad. En liten fläta i man respektive pannlugg rekommenderas.
Saddleseat suit rekommenderas. Liknande klädsel är tillåtet men ryttaren ska då vara medveten om att
detta kan betygsättas negativt. Saddleseat suit innebär enfärgade utställda långa byxor, vit blus, slips,
jodhpursskor, enfärgad väst, enfärgad lång kavaj, mörka handskar och kubb. Hela suiten inklusive kubb
bör vara i samma färgton. Sporrar eller spö är ej tillåtet. Ryttare upp till 18 års ålder ska bära godkänd
ridhjälm. Ridhjälm är tillåtet även för äldre ryttare. Långt hår bör sättas upp.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter”.

13.4

Bedömning

Saddleseat Equitation klassen döms i regel av den utländska domaren. I denna klass är det till största
del ryttaren som bedöms. Ryttarens hållning, finheten i hjälperna, programmets framförande och
ekipagets samspel betygsätts.
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13.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till häst sker direkt efter avslutad
klass.
Saddleseat Equitation ingår i MSHA Trophy och har koefficient 1,0.
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14.

Dressyrkörning

14.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.

14.2

Genomförande

Ekipage tävlar i valfri svårighetsgrad Lätt B, Lätt A eller Medelsvår motsvarande ekipagets
tävlingserfarenhet/utbildningsnivå, mot alla deltagare i klassen. Vilka program som gäller meddelas i
proposition. Kusk och medhjälpare får inte tala med varandra under körningen på banan.

Lätt B

Svenskt Lätt program nummer 1 (500) eller Dressyrprogram för Ridhus (501)

Lätt A

Svenskt Lätt program nummer 2 (502) eller Dressyrprogram för Ridhus (503)

Medelsvår

Svenskt Msv program nr 1 (504) eller Dressyrprogram för Ridhus (505)

14.3

Utrustning

Vagnen får vara 2- eller 4-hjulig, och ska vara säker och i gott skick. Luftpumpade hjul är tillåtet. Spårvidd
på minst 125 cm rekommenderas. Draglinor och svängel är obligatoriskt. Valfri typ av sele får användas.
Seldon ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Bett får inte orsaka hästen skada. Bettlöst huvudlag
får ej användas, ej heller tillsammans med bett. Nosgrimma rekommenderas. Hjälptömmar är inte
tillåtna. Benlindor, boots och strykkappor är inte tillåtna. Svansen får inte bindas vid sele, vagn eller
draglinor.
Kusk och medhjälpare ska finnas på vagnen. Undantag får göras om vagnen är ensitsig. I så fall ska en
medhjälpare finnas i direkt anslutning till tävlingsbanan. Kusken ska vara minst 12 år, medhjälparen minst
18 år gammal. Klädseln ska vara vårdad och gärna harmoniera med vagnen och seldonen. Huvudbonad är
obligatorisk för både kusk och medhjälpare, deltagare upp till 18 års ålder ska ha ridhjälm. Körförkläde
och handskar är frivilligt men rekommenderas. Piska av tillräcklig längd är obligatorisk, och ska hållas i
handen under körningen.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.

14.4

Bedömning

Dressyren döms av utbildad dressyrdomare i körning eller ridning som betygssätter ekipaget.

14.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till placerade ekipage sker
snarast efter avslutad klass.
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Dressyrkörning ingår i MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy.

Koefficient:
Lätt B
Lätt A
Medelsvår

1,2
1,4
1,6
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15.

Precisionskörning

15.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta. Ekipagen tävlar mot alla
deltagare som startar i klassen, oavsett svårighetsgrad.

15.2

Genomförande

Reglerna är i huvudsak baserade på Svenska Ridsportförbundets TR V, 2019. Dessutom finns vissa
lättnader i reglerna för att göra tävlingen tillgänglig för fler som vill delta.
Precisionskörningen körs enligt Lätt B, Lätt A eller Medelsvår
Clear round
Lätt B
Lätt A
Medelsvår

Vagnsbredd + 50 cm
Vagnsbredd + 35 cm
Vagnsbredd + 30 cm
Vagnsbredd + 25 cm

Tempo 180
Tempo 180
Tempo 210 fas 1. 220 fas 2
Tempo 220 fas 1, 230 fas 2

Kusk och medhjälpare ska finnas på vagnen. Undantag får göras om vagnen är ensitsig. I så fall ska en
medhjälpare finnas i direkt anslutning till tävlingsbanan. Kusk och medhjälpare får samtala med
varandra under körningen.
Alla hinder måste köras i nummerordning. Hela ekipaget ska ha passerat genom hindret innan det räknas
som kört. Serpentinlinje samt start- och mållinje får passeras. Ekipage som inte passerat start- eller
mållinjen utesluts.
Påkörning av blomsterarrangemang eller andra markeringar medför inga straffpoäng.

15.3

Bana

Banskiss ska finnas tillgänglig senast 2 timmar före första start. Banan är öppen senast 1 timme
innan klassens start. Kusk och medhjälpare får då beträda banan för att inspektera hinder och välja
körväg. Då klassen startat är det inte längre tillåtet att beträda banan.

15.4

Framkörning

Om möjligt ska uppvärmningen/framkörning kunna ske på en separat bana. Om detta av praktiska skäl ej
går att ordna, får varje ekipage 60 sekunder på sig att köra fram på två hinder inne på banan enligt
anvisning av domaren.
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15.5

Utrustning

Vagnen får vara 2- eller 4-hjulig, och ska vara säker och i gott skick. Luftpumpade hjul är tillåtet. Spårvidd
på minst 125 cm rekommenderas. Draglinor och svängel rekommenderas men är inte obligatoriskt. Valfri
typ av sele får användas. Seldon ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Bett får inte orsaka hästen
skada.
Bettlöst huvudlag får ej användas, ej heller tillsammans med bett. Nosgrimma rekommenderas.
Hjälptömmar är inte tillåtna. Benlindor, boots och strykkappor är tillåtna. Svansen får inte bindas vid sele,
vagn eller draglinor.
Kusken ska vara minst 12 år, medhjälparen minst 18 år gammal. Klädseln ska vara vårdad och gärna
stämma överens med vagnen och seldonen. I debutantklass samt då kusken är under 18 år, skall
ridhjälm bäras av både kusk och medhjälpare. I övrigt är annan huvudbonad tillåten. Körförkläde och
handskar är frivilligt. Piska av tillräcklig längd är obligatorisk, och ska hållas i handen under körningen.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.

15.6

Vagnmätning

Mätning av vagnsbredd ska göras i god tid före tävlingen.

15.7

Bedömning

Körningen döms av godkänd domare eller en funktionär med god kännedom om gällande regler för
körtävling.
Precisionskörningen körs enligt bedömning Clear round, A:0 eller A med två faser. Vilken bedömning som
används meddelas i proposition.
Clear round: Innebär att endast en grundomgång/fas 1 körs och att ekipage som är utan straff på hinder
och inom maxtiden, erhåller rosett. Ekipage som erhållit straffpoäng får köra banan en gång till, men
rosett kan då inte erhållas.
A:0: Innebär att endast en grundomgång körs. Det ekipage med minst antal straffpoäng vinner, vid lika
antal straff vinner det ekipage som har snabbast tid. Om ekipagen har samma antal straffpoäng och
samma tid förklaras ekipagen likaplacerade.
A med två faser: Innebär att ekipage som är utan straffpoäng i fas 1 fortsätter i fas 2 direkt utan ny
startsignal. Om ekipaget har straffpoäng i fas 1 avbryter domaren ekipaget genom signal. Vinner gör det
ekipage som har lägst straffpoäng i fas 2. Om antalet straffpoäng är lika vinner den med snabbast tid. Om
ingen från fas 1 är utan straffpoäng vinner den med minst antal straffpoäng och där efter snabbaste tid i
fas 1.
Om minst tre ekipage kört banan i normalt travtempo utan stopp och det visar sig att maxtiden är
felaktig, kan denna korrigeras av domaren.

Straff:


Vid rivning av boll/bollar/hinderdelar ger 3 straff.
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Rivning i kombinationshindret 3 straff per sektion.
Överskriden maxtid, 0.5 straff per påbörjad sekund.
Rivning p.g.a. olydnad. 5 straff + 10 sek.
River del av hinder som ska köras. 3 straff + 10 sek.
Groom av 5 straff

Volt, vägra, utbrytning
Istadighet

1:a gången:

2:a gången:

3:e gången:

5
5

10
10

Uteslutning
Uteslutning
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Uteslutning sker om:
• Kusken kör fel hinder med hela ekipaget
• Ekipaget inte passerar start- och mål
• Vagnen välter
• Dubbla maxtiden överskrids
• Medhjälparen hanterar tömmar, piska eller broms under körning
• Passerar genom hinder som redan körts
• Medhjälpare groomar vagnen

15.5 Placering/Prisutdelning
Ekipage med samma straffpoäng skiljs åt av svårighetsgrad. Om straffpoäng och svårighetsgrad är samma
för flera ekipage avgör tiden. Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till
häst sker direkt efter avslutad klass.
Tävlingsklassen ingår i MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy.
Clear round – ingår ej i MSHA Trophy eller SMHF Sport Morgan Trophy

Koefficient:
Lätt B
Lätt A
Medelsvår

Vagnsbredd + 35 cm
Vagnsbredd + 30 cm
Vagnsbredd + 25 cm

1,2
1,4
1,6
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16.

Carriage driving

16.1

Ekipage

Tävlingsklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre, som ej är triangelmärkta.
Detta är en körklass som ingår i AMHA’s reglemente och som har sin grund i den traditionella körningen
så som vi är vana vid här i Sverige. Ytterligare detaljer om klassen finns i AMHA’s reglemente sektion XIV.

16.2

Genomförande

Alla ekipage kör samtidigt enligt domares anvisning i skritt, samlad trav (”slowtrot”), arbetstrav, ökad
trav, halt och ryggning. Till sist ställer ekipagen upp på medellinjen, varvid medhjälparen ställer sig två
steg framför hästen. Domaren begär därefter att få se ekipagen rygga individuellt.
I alla gångarter skall hästen vara avspänd men med framåtbjudning utan att rusa. På rakt spår skall hästen
röra sig energiskt på en rät linje utan att böja på huvud, nacke eller rygg. På cirkel eller i hörnen skall
hästens nacke och rygg böjas jämnt från nacken till svansen så att det bildar en båge i likhet med det spår
den går på. Bakhovarna skall följa framhovarna utan att bilda dubbla spår genom att falla inåt i svängen.
Nosen skall hållas i lodplanet eller något framför med nacken som högsta punkt. I den mer samlade
traven skall nacken vara högre och mer böjd, rörelserna skall vara högre, steglängden kortare och
bakdelen något sänkt.

16.3

Utrustning

Alla typer av vagnar är tillåtna men ekipaget skall ge ett balanserat och harmoniskt intryck. Typ av vagn
bör således stämma med den typ av rörelse som hästen har. Vagnen ska vara säker och i gott skick.
Luftpumpade hjul är tillåtet. Vagnsbredd på 125 cm rekommenderas. Draglinor och svängel
rekommenderas men är inte obligatoriskt.
Seldon och huvudlag skall harmoniera med vagnen och svart är att föredra till målade vagnar medan brun sele
anses bäst för träfärgade vagnar. Huvudlag skall vara utrustat med nosgrimma och käkrem. Uppkäksrem och
martingal får ej användas medan ”sidechecks” dock är tillåtet. Seldon ska vara väl tillpassade, säkra och i gott
skick. Bett får inte orsaka hästen skada. Bettlöst huvudlag får inte användas, ej heller tillsammans med bett.
Svansen får inte bindas vid sele, vagn eller draglinor.

Kusken skall sitta bekvämt för att kunna arbeta avspänt och effektivt. En- eller tvåhandsfattning av
tömmarna är valfritt. I båda fallen skall armbågar och armar föras nära kroppen med en eftergivande
men stadig hand som erbjuder en kontinuerlig kontakt och känsla med hästens mun.
Om medhjälpare sitter med på vagnen så skall kusken sitta på höger sida. Om medhjälpare ej följer med i
vagnen så skall denna finnas i direkt anslutning till tävlingsbanan. Kusken ska vara minst 12 år,
medhjälparen minst 18 år gammal.
Vårdad klädsel skall bäras. Den får gärna harmoniera med resten av ekipaget men är inget krav. Handskar
och hatt (eller ridhjälm) skall bäras, körförkläde rekommenderas men är inget krav. Då kusken är under
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18 år, skall ridhjälm bäras av både kusk och medhjälpare. Piska av tillräcklig längd för att nå däckeln är
obligatorisk, och ska hållas i handen eller finnas på vagnen under hela körningen.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.

16.4

Bedömning

Carriage driving döms i regel av den utländska domaren eller en funktionär med god kännedom om
gällande regler för klassen.
I bedömningen betygssätts framträdande, hästens kvalitet och uppförande till 70% och
vagnens/seldonens lämplighet till 30%. Carriage driving-hästen ska vara vänlig och kunna köras med lätt
kontakt med bettet. Den ska ha bra Morgantyp och exteriör. Huvudhållningen ska vara relativt hög med
halsen välvd, nacken som högsta punkt och huvudet i eller något framför lodplanet.
Rörelserna ska vara fria och avslappnade. Den ska ha vägvinnande gångarter som är bekväma under en
längre tid. Den ska uppföra sig väl och visa tydlig arbetsglädje. Hästen får röra sig med nosen något
framför men inte bakom lodplanet, och ska ge vägvinnande intryck.
I halten skall hästen vara uppmärksam och stå still på rakt spår med vikten jämnt fördelad över alla
fyra benen.
Vid ryggningen skall hästen vara kvar på tömmen och villigt gå bakåt i en rak linje, benen skall lyftas
och sättas ned i diagonala par. Övergången till nästa rörelse skall ske mjukt och omedelbart. Hästen
får ej bestraffas i händelse av att vagnen viks så länge som hästens utförande är opåverkat.
Domare har rätt att utesluta häst som av säkerhetsskäl inte kan bedömas tillsammans med övriga hästar.
Hästen ska därvid omedelbart tas ut från banan. Domarens beslut går ej att överklaga.

16.5

Placering/Prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till häst sker direkt efter avslutad
klass.
Carriage Driving ingår i MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy och har koefficient 1,0.
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17.

Löshoppning

17.1

Ekipage

Löshoppningen är öppen för alla hästar som ej är triangelmärkta. Löshoppningen är även ett moment för
de som skall genomgå kvalitetsbedömning varför även dessa kommer att ingå i klassen.
Kvalitetsbedömning, se vidare: www.ashr.se

17.2

Genomförande

A) Unghästar upp tom 3 år.
B) Hästar 4 år och äldre.
C) Kvalitetsbedömning 4 (5) år -Diplom.
D) Bruksprov – Hingst.
Hästarna ska vara uppvärmda och redo att börja hoppa när de tas in på banan. Hästarna hoppar en i
taget enligt instruktioner från domaren.
Hingstar från 2 års ålder får hoppa ensamma eller i grupp enligt ägarens önskemål. Även hästar som genomför
kvalitétsmoment hoppas ensamma. Övriga hoppar i grupper om 2-3 hästar.

Det ska finnas minst två personer per häst. SMHF anordnar banpersonal. Finns inte piskförare på plats
löses detta deltagarna sinsemellan.

17.3

Bana

Löshoppningen sker över tre hinder. Se www.ashr.se (regelverk/ASHR Avelsprogram rasspecifikt
för Morganhäst i Sverige).

17.4

Utrustning

Yngre hästar får hoppa i grimma. Hästar och hingstar från 2 års ålder skall vara utrustade med huvudlag
med bett. 2st grimskaft/ledtyglar per häst.
Klädseln ska vara vårdad. Gymnastikskor eller liknande rekommenderas. Ridhjälm är obligatorisk.
Handskar rekommenderas.

17.5

Bedömning

Löshoppningen döms av en utbildad löshoppningsdomare enligt samma protokoll som används
vid kvalitetsbedömningar.

Domaren betygsätter hästens: 1) Teknik och förmåga 2) Temperament 3) Allmänt intryck
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17.6

Placering/Prisutdelning

Prisutdelning utan häst sker direkt efter avslutad klass.
Alla ekipage som deltagit belönas med en deltagarrosett. Dessutom utses Bästa Unghäst Morgan (t.o.m.
3 år), Bästa Vuxen Morgan och Bästa Morgankorsning vilka belönas med blågul rosett.
Löshoppningen ingår i SMHF Trophy och har koefficient 1,0.
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18.

Tömkörning

18.1

Ekipage

Tävlingsklassen är öppen för alla hästar som ej är triangelmärkta.

18.2

Genomförande

Ekipage tävlar mot alla deltagare som startar i respektive avdelning.
Klassen delas in efter hästarnas ålder:




Avdelning A:
Avdelning B:

18.3

Hästar 1-3år
Hästar 4år och äldre

Program

Ekipage tävlar i specialprogram (se bilaga) som anges i proposition. OBS. Ryggning ingår ej i programmet
för hästar upp t o m 3 år.



Lätt Västsvenskt tömkörningsprogram nr 1
Lätt Mittsvenskt tömkörningsprogram

18.4

Utrustning

Valfri typ av tömkörningsgjord får användas. Seldon ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Bett får
inte orsaka hästen skada. Nosgrimma rekommenderas. Bettlöst huvudlag får användas, dock ej till hingst
från två års ålder. Benlindor, boots och strykkappor är inte tillåtna. Hjälptömmar är inte tillåtna.
För häst 4 år och äldre skall tömmarna löpa genom de översta ringarna på selen/gjorden.
Klädseln ska vara vårdad. Gymnastikskor eller liknande rekommenderas. Ridhjälm är obligatorisk. Handskar
rekommenderas. Piska av tillräcklig längd är obligatorisk, och ska hållas i handen under programmet.

18.5

Bedömning

Klassen döms i regel av dressyrdomare i körning eller ridning som betygssätter ekipaget.
Ekipage som ej startat inom 60 sekunder efter att startsignal givits utesluts. Ekipage som lämnar banan
innan programmet slutförts utesluts.
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18.6

Placering/Prisutdelning

Prisutdelning utan häst sker direkt efter avslutad klass.
Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen, oavsett om godkänd poäng uppnåtts av placerade
ekipage eller ej.



Klass 40 A:
Klass 40 B:

Unghästar 1-3.
Hästar 4år och äldre.

Tömkörning för hästar 1-3 år ingår i SMHF Trophy och har koefficient 1,4.
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19.

Kids-Riks Leadline

19.1

Ekipage

Tävlingsklassen är öppen för Morganhästar och Morgankorsningar som är registrerade i
SMHF:s grundstambok. Hingst får ej delta.
Leadline är en show-klass för små barn.
En vuxen eller ett äldre barn, minst 16 år, leder hästen i hand (med ledlina) medan barnet som bedöms
sitter på hästen och håller i tyglarna.

19.2

Genomförande

Man bör komma ihåg att det är väldigt viktigt att hästen skall vara säker att rida samt att den ska
uppföra sig korrekt.
Klass 50 A: Leadline under 4 år
Klass 50 B: Leadline 4 - 9 år

Klass ”Leadline under 4 år” (skritt) Alla i klassen rider in på banan samtidigt i skritt, på led i nummerordning på
fyrkantsspåret och med ordentligt utrymme emellan sig. Domaren/domarna stannar klassen och går fram till
varje ekipage för kritik och ev. någon enkel fråga. Därefter får ekipaget en rosett. Efter det att rosetterna
delats ut lämnar klassen banan i skritt. I klassen kan 2 ledare hjälpas åt, en leder och en hjälper ryttaren.

Klass ”Leadline 4 - 9 år” (skritt och trav) Alla i klassen rider in på banan samtidigt i skritt, på led i
nummerordning på fyrkantsspåret och med ordentligt utrymme emellan sig. Domaren talar om för
ryttarna när hen vill att de skall göra halt för uppställning. Efter det genomför varje ryttare programmet
med hjälp av ledaren och återvänder därefter till uppställningen. Uppvisningen innehåller skritt, trav,
halt och hälsning, se program.

19.3

Utrusning

Hästen skall vara betslad med enkelt tränsbett där tyglarna går direkt från bettet till ryttarens hand.
Ledtygel skall fästas i nosgrimman eller annat lämpligt ställe.
Hästens sadel är valfri men kommer att ingå i bedömningen av ekipaget.
Klädsel är valfri även om matchande klädsel och utrustning mellan häst, ryttare och medhjälpare
uppmuntras och ingår i bedömningen av ekipaget. Ett stort leende kan inte heller skada. Sporrar och
ridspö är inte tillåtet. Ryttaren ska bära ridhjälm. Säkerhetsväst rekommenderas men är inget krav.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter 1.16”.
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19.4

Bedömning

Klassen rangordnas inte.
Ryttaren bedöms utifrån korrekt sits, ben och handposition (hälarna/axlarna bakåt/ögon upp/etc.).
Hästen bedöms utifrån lämplighet (är hästen skötsam och förlåtande). Domaren kan komma att ställa
enkla frågor som "vilken färg har din häst", ”hur länge har du ridit” vilkas svar även kommer att ingå i den
totala bedömningen.
Ekipaget bedöms utifrån programmets genomförande och allmän presentation samt dess förmåga att
rida tillsammans med andra.
Efter att alla i klassen har gjort sitt program går domaren/domarna fram till varje ekipage för kritik och ev.
någon enkel fråga och ekipaget får en rosett. Därefter lämnar ekipaget banan i skritt.
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20.

First Ridden

20.1

Ekipage

Tävlingsklassen är öppen för Morganhästar och Morgankorsningar som är registrerade i
SMHF:s grundstambok. Hingst får ej delta.
First ridden är en ridklass för de lite äldre barnen som ännu inte börjat tävla. En vuxen eller ett äldre
barn, minst 16 år, skall befinna sig i närheten för att kunna hjälpa till vid behov.

20.2

Genomförande

Klass ”First ridden” 9–12 år (första steget i att tävla på egen hand i skritt och trav).
Alla i klassen rider in på banan samtidigt i skritt, på led i nummerordning på fyrkantsspåret och med
ordentligt utrymme emellan sig. Domaren talar om för ryttarna när hen vill att de skall göra halt för
uppställning. Efter det genomför varje ryttare programmet och återvänder därefter till
uppställningen. Uppvisningen innehåller skritt, trav, halt och hälsning, se program.

20.3

Utrustning

Hästen skall vara betslad med enkelt tränsbett där tyglarna går direkt från bettet till ryttarens hand.
Hästens sadel är valfri men kommer att ingå i bedömningen av ekipaget.
Klädsel är valfri även om matchande klädsel och utrustning mellan häst, ryttare och medhjälpare
uppmuntras och ingår i bedömningen av ekipaget. Ett stort leende kan inte heller skada. Sporrar och
ridspö är inte tillåtet. Ryttaren ska bära ridhjälm.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter”.

20.4

Bedömning

Klassen rangordnas inte.
Ryttaren bedöms utifrån korrekt sits, ben och handposition (hälarna/axlarna bakåt/ögon upp/etc.).
Hästen bedöms utifrån lämplighet (är hästen skötsam och förlåtande).
Ekipaget bedöms utifrån programmets genomförande och allmän presentation samt dess förmåga att
rida tillsammans med andra.
Efter att alla i klassen har gjort sitt program går domaren/domarna fram till varje ekipage för kritik och ev.
någon enkel fråga och ekipaget får en rosett. Därefter lämnar ekipaget banan i skritt.
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21.

Working Equitation

Detta kapitel reglerar Working Equitations teknik- och speedmoment.

21.1

Ekipage

Ridklasserna är öppna för hästar 4 år och äldre som ej är triangelmärkta.

21.2

Genomförande

Ändamål och allmän beskrivning:
Målet med teknikmomentet är att synliggöra både ryttaren och hästens förmåga att lugnt, med stil,
harmoni och precision utföra de typer av hinder som representerar svårigheter som kan påträffas i
vardagen eller som kan visa lydnad och ett bra samspel samt förtroende mellan häst och ryttare.
I Speedmomentet rids banan på tid utan poängbedömning.

21.3

Utrustning

Sadel och träns ska vara väl tillpassade, säkra och i gott skick. Alla typer av sadel får användas.
Förgjord, sadelgjordstunnel, säkerhetshandtag, förbygel, brösta och svansrem är tillåtna. Bett får inte
orsaka hästen skada.
I samtliga klasser tillåts oledat, ledat och tvåledat tränsbett utan kedja eller hiss/hävstångsverkan samt
pelhambett eller likvärdigt stångbett med kedja och delta, kimblewickbett med kedja och med tygel
löpande eller i övre fäste.
Bettlöst träns med tyglarna fästade på var sin sida om hästens huvud är tillåtet i alla klasser.
Då annat än tränsbett används får endast engelsk nosgrimma användas i kombination med detta. å 4-årig
häst får endast bettlöst eller tränsbett användas
Hjälptyglar är ej tillåtna, ej heller under framridning. Benlindor och strykkappor är tillåtna vid teknik och
speedmoment.

Klädsel ska, förutom ridbyxor och ridstövlar/ridskor med klack, bestå av en kombination av en
tröja/skjorta och väst, alternativt en tröja/skjorta och ridkavaj/annan åtsittande jacka. Shortchaps utan
fransar får användas. Säkerhetsväst får bäras i samtliga moment.
Ryttare under 16 år ska bära säkerhetsväst och ridhjälm vid all ridning på tävlingsområdet. Handskar bör
bäras. I lätt klass ska godkänd ridhjälm med hakband bäras (även i MSV för ryttare t.o.m.16 års ålder).
Sporrar är tillåtet men frivilligt. Spö, max 110 cm långt är tillåtet vid framridning men ej under tävlingsritt.
Angående hjälm och säkerhetsväst, se avsnitt ”Säkerhetsföreskrifter”.
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21.4

Bana

Teknik och speed sker enskilt på bana med minsta mått 20×40 meter. Hela banan får utnyttjas före
startsignal. Hinder får inte provas. Ryttare får inspektera banan till fots, innan tävlingsmomentets början,
minst 15 minuter under en speciellt utlyst tid när banan kommer att vara ”öppen”. Information om
öppettiderna finns anslagna tillsammans med startordningen. Ryttare måste lämna banan efter
stängning. Banan får inte ändras i någon del efter visning. Om det ändå är nödvändigt ur regel eller
säkerhetssynpunkt ska ryttarna få tillfälle gå banan igen.
Ekipaget inleder med att rida teknikmomentet och ska efter att ny startsignal givits påbörja
speedmomentet utan att ha lämnat banan.

Märkning av banan:






Banskiss måste sättas upp minst en timme innan starten av momentet.
Hindren är numrerade.
Start och mållinje markeras med rött till höger och vitt till vänster.
Entrémarkering och avslutsmarkering på teknikhinder kan användas med rött till höger och vitt
till vänster.
Gångartsväxling ska anges på banskiss och kan markeras på tävlingsbanan med rött till höger
och vitt till vänster eller med skylt. Markering för gångartsväxling kan vara samma som
hindermarkering. Vissa hinder rids alltid i skritt oavsett markering alternativt får ridas i skritt
utan att belastas med underkänt betyg (se hinderbilagan:
https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/tr/tr2019/tr_x_we_hinderbilaga.pdf).

Nivå:
Teknikmoment:
Lätt C rids i trav och teknikhinder i skritt/trav. Lättridning är tillåtet förutom inne i teknikhinder.
Lätt B rids i trav nedsittning och hinder i skritt/trav.
Lätt A rids i galopp och teknikhinder i skritt/galopp. Hinder och transportsträckor ska ridas i nedsittning
Undantag: lydnadshinder då lätt sits och galopp alltid får användas.
Speedmomentet:
Fri gångart i samtliga klasser.

Hinder:
Uttrycket hinder motsvarar en svårighet som ska lösas av ryttaren. Beskrivning av hindren som används i
teknik – och speedmomenten och även sättet att utföra dessa beskrivs i hinderbilagan. (Se:
https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/tr/tr2019/tr_x_we_hinderbilaga.pdf). Endast hinder som finns beskrivna i denna bilaga får användas. Ett
hinder får endast förekomma en gång per bana med undantag för sidvärts över bom. I det fall samma
hinder används två gånger ska repetitionen ske i annan riktning.
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Arrangören ansvarar för att banan är korrekt i ordning. Ryttaren har rätt att före start be funktionär
ställa lansen i önskat läge. Om till exempel en mugg hänger fel ska ryttaren ändå använda rätt hand
och markera manövern som om den utfördes. Om det inte går ska ryttaren få möjlighet rida om.
Ridning med lans på annat hinder än ringen får inte förekomma i lätt klass.
För att ett hinder ska betraktas som korrekt utfört måste ryttaren:




Genomföra hindret i rätt riktning och gångart enligt banskiss.
Utföra den tekniska manövern som krävs på avsett hinder.
Lämna hinder i rätt riktning enligt banskiss.

Rittens början och avslut:
Ritten påbörjas efter startsignal och då ekipaget passerar startlinjen i rätt riktning. Ritten avslutas
då ekipaget passerar mållinjen i rätt riktning. Före start och efter målgången får ingenting
påverka betygssättningen.
Traditionell hälsning på domarna bör ske.
Ryttare måste starta inom 45 sekunder efter startsignal, annars bestraffas detta med två poängs avdrag
från varje domare. Passerande av startlinjen åt fel håll belastas inte med poängavdrag.

21.5

Bedömning teknikmoment

Bedömning av utförda tekniska svårigheter sker i tiogradig skala för varje utförd del av momentet samt
med helhetsbetyg avseende övergångar, gångarter (renhet och regelbundenhet), takt, balans,
självbärighet, energi, ryttarens sits och hjälpgivning, effekten av detsamma samt och ryttarens vägval
mellan och fram till hindren. I bedömningen lägger domarna stor vikt vid hästens utbildningsstatus i
relation till programmens svårighetsgrad, att hästen arbetas på ett för hästen riktigt sätt, vid harmonin
mellan ryttare och häst samt korrektheten av hindrens utförande.

Poängavdrag och åtgärd vid fel under teknikmoment:
1. Bedömningen blir 0 på aktuellt hinder oavsett klass:






Vid försök att beträda, påbörja eller avseende vägen genom hindret inte fullfölja enskilt
hinder under mer än 30 sekunder. Därefter ger domarens signal att fortsätta till nästa hinder.
Vid ofullständigt genomförande av uppgift i hinder enligt hinderbeskrivning.
Om hinder ska ridas med lans och den tappas får ekipage avbryta för att funktionär ska
räcka lansen till ryttaren innan fortsatt ritt. Väntasignal ges inte.
Byte av hand på olika eller i samma hinderavblåsning och 0 poäng på aktuellt hinder.
Då hinderdel rubbas ur läge som omöjliggör fullföljande.

2. Islag/nedslagning eller vältning av hinder eller hinderdel eller felaktig gångart i hinder medför lägre
bedömning på respektive hinder.
3. Domaren ger signal vid felaktig gångart mellan hinder. Detta medför lägre bedömning på närmast
följande hinder samt påverkar betyget under allmänt intryck i teknikmoment.
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4. Uteslutning inträder automatiskt vid:












Fel väg enligt hinderbeskrivning.
Fel ordningsföljd på hinder eller hinder som inte ingår.
Nedslagning av hinderdel eller markering för hinder som inte redan utförts.
Då ryttare medvetet lämnar banan i annan gångart än i skritt och uppsutten.
Då ekipage med alla fyra (4) benen är utanför banan under pågående ritt.
Hård ridning.
Om ekipaget ej passerar startlinjen åt rätt håll efter att startsignal givits.
Lämnande av banan utan att ha passerat mållinje åt rätt håll.
I Lätt A-, medelsvår eller svår klass, om ryttaren utan signal från domaren avbryter försök att
genomföra hinder och fortsätter till nästa.
I Lätt A-, medelsvår eller svår klass, om hinder ej genomförs inom 30 sekunder. I Lätt E-Lätt B
ingen uteslutning, i stället 0 på hindret och signal att fortsätta.
Om hinder vidrörs eller rids i sin helhet före start.

5. Avfallning eller omkullridning medför uteslutning. Hästen ska ledas ut från tävlingsbanan.
6. Om ryttaren rider in på banan med spö ska domaren uppmärksamma ryttaren på detta. Ryttaren
ska omgående lämna ifrån sig spöet och får ett avdrag på två poäng.

21.6

Bedömning speedmoment

Antal hinder får maximalt vara samma antal som i teknikmomentet i aktuell klass. Hinder får läggas
till och tas bort och bansträckning får ändras jämfört med teknikbana i samtliga svårighetsgrader.
Bedömningen av speedmomentet ska basera sig på summan av följande:
1. Tid för genomförandet av ritten.
2. Tidstillägg för hinderfel:
2.1. 10 sekunders tidstillägg för varje nedslagen hinderdel.
2.2. 30 sekunders tidstillägg för ofullständigt genomförande av uppgift i hinder enligt
hinderbeskrivning.
2.3. 30 sekunders tillägg då ryttaren inte tydligt uppvisat försök att utföra hindret innan han rider
vidare mot nästa hinder. I Lätt A och högre klass blir ekipaget uteslutet.
2.4. 30 sekunders tillägg om ekipage slår omkull stolpe som mugg ska hängas på.
2.5. 30 sekunders tillägg vid byte av arbetshand i lätt klass.
2.6. 30 sekunders tidstillägg om lansen studsar ur eller tunnan ramlar.
3. Bonus för fångad ring ger tio sekunders avdrag.
4. Inget tidstillägg vid missad eller nedslagen ring.
5. Att rida in på banan med spö medför ett tidstillägg på 10 sekunder.
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6. I det fall hinder ska ridas med lans och den tappas får ekipage avbryta för att funktionär ska räcka
lansen till ryttaren innan fortsatt ritt. Väntasignal ges inte. Innebär 10 sekunders tillägg samt den tid
det tar.
7. Vid hård ridning ska domaren avbryta ritten och utesluta ekipaget.
Uteslutning inträder automatiskt vid:
1. Samma punkter som vid teknikmomentet samt:




21.7

I Lätt C-Lätt B då tidstillägget överstiger 90 sekunder.
I Lätt A och högre klass: om ryttaren utan signal från domaren avbryter försök att genomföra
hinder och fortsätter till nästa.
I Lätt A och högre klass om hinder inte genomförs inom 30 sekunder.

Placering/prisutdelning

Antalet placerade avgörs av antalet startande i klassen. Prisutdelning till häst sker direkt efter avslutad
klass.
Resultatberäkning:
Teknik: Poäng anges i antal och procent.
Speed: Tid med eventuella tidstillägg och avdrag ger resultatordning.
Startande i varje moment får poäng enligt följande:
Segraren får poäng = antalet startande + 1, om antalet startande understiger 10 får segraren 10 poäng.
Tvåan får poäng = antalet starter -1, om antalet startande understiger 10 får tvåan 8 poäng.
Trean får poäng = antalet starter -2, om antalet startande understiger 10 får trean 7 poäng och så vidare.
Vid lika placering erhåller båda aktuell poäng och nästkommande poängsteg hoppas över. Det vill säga en
delad andraplats ger båda ryttarna poäng för 2:a plats och nästföljande får poäng för 4:e plats. Den
ryttaren med högsta sammanlagda totalpoängen blir segrare i klassen. Vid sammanräknad lika poäng
avgörs placering 1 till 3 av totala resultatet i teknikmomentet. Ekipage som uteslutits eller utgått i något
moment ska ha poäng i genomförda moment, men placeras efter de som genomfört samtliga moment,
oavsett sammanräknad poängsumma.
Klassen ingår ej i någon Trophy.
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22.

MSHA Trophy

22.1

Bakgrund

MSHA Trophy är ett vandringspris som har donerats av Morgan Sport Horse Association till SMHF för
att utdelas till Bästa Allroundhäst vid Riksutställningen.

22.2

Förutsättningar

Tävlingen är öppen för renrasiga Morganhästar, som utan uteslutning genomför visningsklass, ridklass
och körklass. Alla hästar som uppfyller dessa krav deltar automatiskt i tävlingen om MSHA Trophy. Vilka
rid- och körklasser som får räknas anges i tävlingsreglementet för respektive gren. Hästen får startas i
valfritt antal klasser (dock ej fler än 4 klasser per dag), varefter de bästa får räknas. Dock får högst fem
klasser räknas totalt, varvid visningsklassen, en ridklass och en körklass måste ingå.

22.3

Poängberäkning

Segraren erhåller samma antal poäng som antalet startande i klassen plus 2. För tvåan och trean minskas
poängen med 2, därefter med 1 poäng per placering. Om endast två hästar deltar i klassen tilldelas
segraren 4 poäng och tvåan 1 poäng.
Se tabell 1 (kap. 24.1)
 Exempel: Om flera hästar delar samma placering, tilldelas dessa hästar genomsnittet av det
antal poäng som dessa hästar skulle ha fått om de placerat sig efter varandra.
 Exempel: Clear round med tre av sex felfria: Felfri häst får (8+6+4)/3 = 6 poäng.
 Exempel: Visning med tre placerade, fyra oplacerade: Oplacerad häst får (4+3+2+1)/4 =
2,5 poäng. Häst som startar i en klass men blir utesluten eller utgår, ingår i antalet hästar
som är underlag för utdelade poäng, men erhåller själv 0 poäng.
 Exempel: Fyra startande varav en utgår: 6-4-2-0 poäng utdelas.

22.4

Koefficient

För klasser av olika svårighetsgrad, multipliceras grundpoängen med en koefficient enligt tabell 2 (kap.
24.2).

22.5

Visning

För visningsklasserna tilldelas poäng enligt grundberäkningen ovan. För häst som går vidare tilldelas poäng
efter det antal hästar som hästen besegrat. Undantag: Maximal poäng i visningsklass är 10. Maximal poäng
för Bästa Vuxen är 12, för Reserv-BV 11 poäng. Maximal poäng för BIS är 15, för R-BIS 13 poäng.
Exempel: Den som blir BIS har slagit samtliga hästar, och får 15 poäng om antalet startande hästar är
minst 13. Reserv-BIS har besegrat samtliga utom BIS-hästen och de hästar som slagits ut av denne i
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tidigare klasser, och tilldelas detta antal poäng plus 2, dock högst 13 poäng. Bästa vuxen har besegrat
samtliga i sin egen klass och samtliga i de två utslagna vuxna hästarnas klasser, och tilldelas poäng för
det gemensamma antalet plus 2, dock högst 12 poäng. Reserv bästa vuxen har besegrat samtliga i sin
egen och den utslagne vuxna hästens klasser och får poäng för detta antal plus 2, dock högst 11 poäng.
Klassvinnare tilldelas poäng för antal startande i klassen plus 2, övriga hästar i klassen enligt tabell 1,
dock högst 10 poäng om antalet startande i klassen är mer än 8.
För oplacerad häst i visningsklass, görs en inofficiell placering utifrån den svenske domarens poäng,
som används som grund för beräkningen.

22.6

Placering

Alla hästar som kvalificerat sig till deltagande i MSHA Trophy blir placerade. Segrar gör den häst som samlat
mest poäng enligt ovan. Om två hästar får samma slutpoäng, utses som segrare den häst som erhållit den
högsta poängen i borträknad gren, i andra hand av den genomsnittliga svårighetskoefficienten för samtliga
rid- och körgrenar som hästen deltagit i. Skulle även dessa vara lika, avgör den enskilt högsta poäng som
hästen erhållit i en klass. För övriga placeringar placeras hästar med samma slutpoäng på delad placering.

22.7

Pris

Priset utgörs av en prisrosett, hederspris och en pokal med namnplaketter, där segraren själv får
ombesörja att hästens namn och årtal graveras in. Vinnaren av pokalen ansvarar för att pokalen
återlämnas till SMHF inför nästa års Riksutställning. Övriga placerade i MSHA Trophy får rosett och
hederspris.
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23.

SMHF Sport Morgan Trophy

23.1

Bakgrund

SMHF Sport Morgan Trophy är ett vandringspris som har donerats av Gunilla Thyreen till SMHF för
att utdelas till Bästa Sporthäst vid Riksutställningen.

23.2

Förutsättningar

Tävlingen är öppen för renrasiga Morganhästar, som utan uteslutning genomför minst tre rid- och
körklasser. Alla hästar som uppfyller dessa krav deltar automatiskt i tävlingen om SMHF Sport Morgan
Trophy. Vilka rid-och körklasser som får räknas anges i tävlingsreglementet för respektive gren. Hästen
får startas i valfritt antal klasser (dock ej fler än 4 klasser per dag).

23.3

Poängberäkning

Poängberäkning sker enligt samma principer som för MSHA Trophy.

23.4

Placeringar

Antal placerade i SMHF Sport Morgan Trophy avgörs av antalet kvalificerade hästar enligt samma princip
som i de enskilda tävlingsklasserna. Segrar gör den häst som samlat mest poäng enligt ovan. Om två
hästar får samma slutpoäng, segrar den häst som haft den högsta genomsnittliga svårighetskoefficienten
för samtliga rid- och körgrenar som hästen deltagit i. Skulle även dessa vara lika, avgör den enskilt högsta
poäng som hästen erhållit i en klass. För övriga placeringar placeras hästar med samma slutpoäng på
delad placering.

23.5

Pris

Priset utgörs av en prisrosett, hederspris och en statyett med namnplaketter, där segraren själv får
ombesörja att hästens namn och årtal graveras in. Vinnaren av statyetten ansvarar för att denna
återlämnas till SMHF inför nästa års Riksutställning. Övriga placerade i SMHF Sport Morgan Trophy får
rosett och hederspris.
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24.

MSHA Trophy och SMHF Sport Morgan Trophy

24.1

Tabell 1

Antal starter

→

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

10

9

8

7

6

5

4

3

1

3

8

7

6

5

4

3

2

1

4

7

6

5

4

3

2

1

5

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

7

4

3

2

1

8

3

2

1

9

2

1

10

1

Placering/poäng

24.2

Etc.

Tabell 2

Dressyr

Koeff

Hoppning

Koeff

Körning

Koeff

Western

Koeff

Övriga

Koeff

LC

1,0

70 cm

0,8

LB + 35 cm

1,2

W Pleasure

1,0

Hunter Pl

1,0

LB

1,2

90 cm

1,0

LA + 30 cm

1,4

W Riding

1,2

Trail

1,4

LA

1,4

110 cm

1,4

Msv + 25 cm

1,6

Reining

1,4

Saddle pl.

1,0

MsvC

1,6

Carriage

1,0

Saddle Eq

1,0

MsvB

1,8

Dressyr LB

1,0

Dressyr LA

1,2

Dressyr Msv

1,4
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25.

SMHF Trophy

25.1

Bakgrund

SMHF Trophy är ett vandringspris som utdelas till Bästa Unghäst Allround vid Riksutställningen.

25.2

Förutsättningar

Tävlingen är öppen för renrasiga Morganhästar till och med tre års ålder, som utan uteslutning genomför
visningsklass och minst två av klasserna löshoppning, Trail-in hand eller tömkörning. Alla hästar som
uppfyller dessa krav deltar automatiskt i tävlingen om Bästa Unghäst Allround. Hästen får startas i valfritt
antal klasser (dock ej fler än 4 klasser per dag), och samtliga räknas.

25.3

Poängberäkning

Poängberäkning sker enligt samma principer som för MSHA Trophy. Koefficient för tömkörning är 1,4,
för löshoppning och Trail-in-hand är koefficienten 1.
Samtliga deltagande hästar i respektive klass ingår i underlaget för beräkning av utdelade poäng. I
löshoppningen görs en inofficiell rangordning av samtliga deltagande hästar, baserad på det antal poäng
eller den klass de tilldelas i de båda bedömningspunkterna. Unghästarna tilldelas sedan poäng beroende
på vilken placering de fått i det totala startfältet.

25.4

Placeringar

Samma regler gäller som vid placering i enskilda klasser, dock är alltid minst sex hästar placerade. Segrar
gör den häst som samlat mest poäng enligt 25.3. Om två hästar får samma slutpoäng, utses som segrare
den häst som erhållit den enskilt högsta poängen i en klass, i andra hand av poängen i visningsklassen.
För övriga placeringar placeras hästar med samma slutpoäng på delad placering.

25.5

Pris

Priset utgörs av en prisrosett, hederspris och ett vandringspris med namnplaketter, där segraren själv får
ombesörja att hästens namn och årtal graveras in. Vinnaren av vandringspriset ansvarar för att detta
återlämnas till SMHF inför nästa års Riksutställning. Övriga placerade i SMHF Trophy får rosett.
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26.

Avslutningsparad

26.1

Ekipage

Alla deltagande Morganhästar/Morgankorsningar får kostnadsfritt delta i avslutningsparaden.

26.2

Utförande

Ett lämpligt ställe utses och meddelas under dagens gång. Alla ekipage som deltar under paraden, deltar i
utlottningen av en fri anmälningsavgift till nästa års riks. Alla deltagare i paraden belönas med rosett.

26.3

Prisutdelning

Vandringspriser
•

Visningsklasser (kan även delas ut vid annat tillfälle):
 Bästa Unghäst
 Bästa Sto
 Bästa Valack
 Bästa Hingst
 BIS

•

MSHA Trophy är ett vandringspris som har donerats av Morgan Sport Horse Association till SMHF
för att utdelas till Bästa Allroundhäst vid Riksutställningen.

•

SMHF Sport Morgan Trophy är ett vandringspris som har donerats av Gunilla Thyreen till SMHF för
att utdelas till Bästa Sporthäst vid Riksutställningen.

•

SMHF Trophy är ett vandringspris som utdelas till Bästa unghäst Allround vid Riksutställningen.

26.4

Bästa Handler

Utses av den utländska domaren. Belönas med rosett och hederspris. Kan även delas ut vid annat tillfälle.
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27.

Klassindelningar

Utställningsklasser:
Klass 1 Ston 1 år
Klass 2 Ston 2 år
Klass 3 Ston 3 år
Klass 4 Valacker 1 år
Klass 5 Valacker 2 år
Klass 6 Valacker 3 år
Klass 7 Hingstar 1 år
Klass 8 Hingstar 2 år
Klass 9 Hingstar 3 år
Klass 10 Ston
A: Ston 4 år och äldre utan föl
B: Ston 4 år och äldre med föl (5år)
C: Ston 4 år och äldre Stamboksförning
D: Ston 4år Kvalitetsbedömning (5) år) avelsdiplom
E: Ston 5 & 6 år Kvalitetsbedömning
Klass 11 Valacker
A: Valacker 4 år och äldre
B: Valacker 4 5 & 6år Kvalitetsbedömning
Klass 12 Hingstar
A: Hingstar 4 år och äldre
B: Hingstar 4 5 & 6år Kvalitetsbedömning
Klass 13 Föl
Klass 14 Avelsklass - Stoet
Klass 15 Avelsklass - Hingsten
Klass 16 Morgankorsning ston
Klass 17 Morgankorsning valacker
Klass 18 Morgankorsning hingstar

Klass 36 Precisionskörning
A: Clear round
B: Tävling
Klass 37 Carriage driving
Klass 38 Dressyrkörning
Klass 40 Tömkörning
A: Unghäst 1-3 år
B: Vuxen häst 4 år och äldre

Kvalitetsklassser:
Klass 44 Löshoppning
A: Unghästar upp tom 3 år
B: Hästar 4år och äldre
C: Kvalitetsbedömning 4 (5) år -Diplom
D: Hingstar Bruksprov
Klass 45 Gångarter/Ridprov
A: Kvalitetsbedömning 4 (5) år Gångartsdiplom
B: Bruksprov Hingstar Ridprov/ Gångartsdiplom
C: Ridprov Stamboksförning
Klass 46 Kvalitetsbedömning
A: Kördiplom 5 år
B: Bruksprov Hingstar Körprov
C: Körprov Stamboksförning
Klass 47 Kvalitetsbedömning 6 år
Uppsutten hoppning Hoppdiplom

Övriga tävlingsklasser:
Klass 48 Saddle Seat Equitation
Klass 49 Saddle Seat Pleasure
Klass 50 Leadline
Leadline under 4 år
Leadline 4–9 år
Klass 51 First ridden 9-12år
Klass 60 - 68 Angloarab –SAAF Se rasföreningens hemsida
Klass 80 – 99 Lipizzaner –SLF Se rasföreningens hemsida

Tävlingsklasser:
Klass 25 Dressyr 40 meters bana
Klass 26 Dressyr 60 meters bana
Klass 27 Hoppning Clear Round
Klass 28 Hoppning
Klass 29 Hunter Pleasure
Klass 30 Western Pleasure
Klass 31 Western Riding
Klass 32 Reining
Klass 33 Trail
Klass 34 Trail-in-hand
A: Unghäst 1-3 år
B: Vuxen häst 4 år och äldre
Klass 35 Working Equitation
A: Teknik
B: Speed

Klass 55 Avslutningsparad
A: SMHF Trophy Unghästar (bästa unghäst allround)

B: MSHA Trophy (bästa allroundhäst)
C: SMHF Sport Morgan Trophy (bästa sporthäst)
D: Lottdragning – Gratis deltagande för nästa års Riks
E: Avtackning Am. Domare
F: Nästa års Riks
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