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Innledning 
 
Etter at det første bruksbedømmelsesheftet kom i 2006 har det vært arrangert en 
rekke bruksbedømmelser i NPA-regi. Gjennomføring av disse konkurransene har vist 
at det var behov for å oppgradere heftet fra 2006.  
 
Den opprinnelige bruksgruppa fikk i oppdrag å tilrettelegge et opplegg for å fremme 
bruken av våre ponnier, samt veilede medlemmer som ønsker å arrangere 
konkurranser. 
 
Det var viktig å forsøke å favne alle gjennom så stor spredning som mulig når det 
gjelder potensielle deltakere, de forskjellige ponnirasene samt grenene og nivået det 
skal konkurreres i. Revideringen har beholdt dette mangfoldet. 
 
De ulike grenene og klassene bygger i stor grad på beskrivelser og reglement fra 
britiske bruksklasser hos the National Pony Society, med noen norske tilpasninger. 
 
Vi håper som tidligere at opplegget vil få stor oppslutning, og at mange vil se seg i 
stand til å arrangere en slik konkurransedag slik at hele landet kan blir representert, 
samtidig som enkeltmedlemmer kan få inspirasjon og lyst til også å arrangere mindre 
stevner og samlinger. 
 
Vi håper at bruksbedømmelsene kan være til glede og nytte for ponnieiere og 
-oppdrettere, i hele landet. Uansett ponnirase.   
 
 
 
Revisjonen er utført av  
en gruppe bestående av: 
 
Susan Hellum    Tel.: 907 96 161 E-post: susanhellum@c2i.net  
Tone Steiro   Tel.: 901 25 010  
Ragnhild Aabøe  Tel.: 478 61 330 E-post: ragnhild.aaboe@umb.no  
Anne-Mette Kirkemo Tel.: 909 86 937  E-post: redaksjon@ponniavl.no   
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Generelt 
 
 
Målsetning 
Bruksbedømmelsen har som hovedmålsetting å belyse ponniens bruksegenskaper 
og temperament, i forhold til avlsarbeidet. Vi håper å stimulere voksne og barn til å 
bruke ponniene sine i hverdagen, og drive målrettet trening med bruksbedømmelsen 
som et naturlig høydepunkt.   
 
Beskrivelse 
En bruksbedømmelse vil si at ponniene vurderes i to til fire bruksklasser, samt 
eksteriørt, i løpet av et NPA-show.  
 
Dagens Beste bruksponni og Reserve beste bruksponni utpekes på grunnlag av 
premiering i bruksklasser, lynnekarakterer, samt kvalitet i eksteriørbedømmelsen.  
 
En bruksbedømmelse er ikke det samme som en bruksprøve, som utføres i 
forbindelse med offisielle utstillinger. For informasjon om bruksprøver – se 
bruksprøvereglement på Norsk Hestesenters hjemmesider www.nhest.no under 
”Utstillinger” – Informasjon. 
 
Arrangering 
Det er åpent for alle NPAs medlemmer å arrangere en bruksbedømmelse, og vi 
håper på å få denne typen arrangement spredt over hele landet.   
 
Det er en nødvendighet at alle bruksbedømmelser avvikles etter de samme 
retningslinjene, for at resultatene skal være sammenlignbare.   
 
For å kunne avvikle en bruksbedømmelse bør det samlede antall påmeldte ponnier 
være minst ti. Det må arrangeres minst to grener i tillegg til eksteriørbedømmelse, 
samt at det må være minimum tre påmeldte i hver av de aktuelle klassene for at de 
skal være tellende i sammendraget.   
 
Arrangøren velger selv hvilke klasser som skal avvikles ved deres arrangement så 
sant kravet om minimum to grener + eksteriør opprettholdes, og at retningslinjene for 
de forskjellige grenene overholdes.   
 
Dersom det på stevnedagen er bruksklasser som må avlyses pga for liten deltagelse 
kan deltager melde seg i en annen klasse. Påmelding er ellers bindende. 
 
Bruksbedømmelse kan arrangeres som en del av et større show, som også 
inneholder rene eksteriørklasser, men ponnier som skal delta i bruksklasser og 
bruksbedømmelse bør av hensyn til gjennomføringen ikke meldes på i rene 
eksteriørklasser. 
 
Eksteriørbedømmelsen av deltakerne i bruksklassene/ - bedømmelsen foregår 
fortrinnsvis som en fortløpende bedømmelse, enkeltvis og utenfor klasseinndeling. 
Arrangøren vurderer om bedømmelsen skal foregå etter oppsatt tidsskjema 
(anbefales), eller som en ”Drop-In” mellom bruksklassene.  
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Dommerprotokollene må på forhånd fylles ut med ponniens, og i bruksklassene 
rytteren/kuskens navn. 
 
Godkjenning 
Proposisjonene, sammen med budsjett for arrangementet, skal godkjennes av NPAs 
styre, og må derfor sendes i svært god tid før arrangementet, for at man også skal 
rekke å annonse.  
 
Eksteriørdommere og bruksdommere må godkjennes av NPAs styre.   
 
Bedømmelse 
Ponniens egenskaper skal vektlegges under bedømmingen, fremfor 
rytterens/kuskens ferdigheter.  
 
Alle bedømmelsesskjemaer skal ha rubrikk for lynne. Se avsnitt for den aktuelle 
gren/klasse for ytterligere beskrivelser av bedømming. 
 
Dommer skal kunne vise ut ponnier eller førere/ryttere/kusker som har en 
uakseptabel oppførsel. 
 
Deltagelse 
For å kunne delta må ponnien har pass utstedt eller stemplet av NPA. 
 
Det er anledning til å delta i bruksklasser uten å delta i samlet bruksbedømmelse. 
 
Eksteriørbedømmelsen er obligatorisk for alle ponnier i samlet bruksbedømmelse, 
samt minimum to og maksimum fire tellende bruksklasser.  Det må velges ved 
påmelding hvilke klasser som skal være tellende i bruksbedømmelsen.  
 
Samme ponni kan delta med ulike ryttere/kusker i ulike klasser, da det er ponniens 
egenskaper, og ikke ekvipasjen, som teller i bruksbedømmelsen. Ponnien kan delta i 
samme gren, men i to ulike klasser, med to ulike ryttere; for eksempel i rideklasse 
skritt/trav med en uøvet rytter, og i rideklasse med galopp med en øvet rytter, eller i 
to ulike sprangklasser med to ryttere med ulike ferdigheter. Inntil to klasser fra 
samme gren kan telle i samlet bruksbedømmelse, men kun hvis ponnien har to ulike 
ryttere. 
 
Hoppe med føll ved fot kan ikke delta i bruksklasser eller bruksbedømmelse. 
 
Samme rytter/kusk kan delta med flere ponnier på samme arrangement.  
 
Samme ponni kan delta i flere bruksbedømmelser i løpet av året.   
 
Hingst 
Det foreligger få restriksjoner for barn som ønsker å delta med hingst, men det 
forutsettes at arrangørene er spesielt aktsomme og av sikkerhetshensyn 
tilrettelegger for slik deltagelse med forsvarlig inngjerding, ansvarlig person innen 
rekkevidde med mer.  
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Unntakene er spesielt rideklasse skritt og trav, som er beregnet for uøvde ryttere, og 
Gymkhana type 2, der hingst er utelukket. Hingster bør ha hingstemerke på 
hodelaget i bruksklassene. 
 
Bruksregistrerte ponnier 
Arrangementets målsetning er en bruksvurdering av avlsdyr. Ponnier som er 
registrert i NPAs bruksregister kan delta og premieres i bruksklasser, men de kan 
ikke delta i den samlede bruksbedømmelsen.  
 
Bruksregistrerte ponnier kan også få en skriftlig vurdering av eksteriøret, men de skal 
ikke kvalitetsgraderes eller tildeles kvalitetsmedalje. Dette fordi eksteriørvurdering 
skjer opp mot en rasestandard, som ligger til grunn for kvalitetsgraderingen. 
 
Ponnier registrert i avlsregisteret vil ha fortrinnsrett dersom deltagelsen blir for stor. 
 
Deltageres alder: 
For rytter/kusk varierer aldersgrensene i de forskjellige grener og klasser - se under 
de aktuelle klassebeskrivelsene. 
 
Hvis ikke annet er nevnt skal klassene deles inn som følger: 
Junior: Til og med fylte 14 år. 
Senior: Fra fylte 14 år. Ingen grense oppad. 
 
Premiering eksteriørbedømmelse: 
I eksteriørbedømmelsene tildeles ponnien ikke poeng, som ved en offisiell utstilling, 
men graderes i kvalitet og tildeles Gull-, Sølv- eller Bronsemedaljer, samt hvite 
rosetter. Ponnier som ikke oppnår kvalitetsmedalje får brun/hvit deltagerrosett.   
  
I rene eksteriørklasser rangeres ponniene, og plassering samt antall ponnier i 
klassen, føres på dommerkortet. Heller ikke i rene eksteriørklasser tildeles ponniene 
poeng, men kvalitetsgraderes i Gull, Sølv og Bronse. Premiering som over, men i 
tillegg premieres klassevinner spesielt.  
 
Alle ponnier som har oppnådd gull i kvalitet, både fra fortløpende 
eksteriørbedømmelse og fra rene eksteriørklasser, går til BEST IN SHOW ringen. 
 
Eksteriørdommerne kan eventuelt også utnevne en beste junior- og seniormønstrer. 
Det er selvfølgelig adgang til å gi gavepremier og lignende utover dette. 
 
Premiering bruksklasser: 
I alle bruksklassene skal ¼ av ekvipasjene som har møtt til start premieres.  
 1. plass Nasjonalfarget rosett 
 2. plass Rød rosett 
 3. plass Blå rosett 
 4. plass Grønn rosett 
 Resten av den plasserte fjerdedelen skal ha Gul rosett.  
 
De upremierte ponniene rangeres ikke, men får brun/hvit deltagerrosett. Dette gjelder 
også ekvipasjer som elimineres i klassen. 
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Poengberegning  
Bruksklassene 
Ponniene som har blitt premiert i sine bruksklasser får poeng for plassering. 
¼ prinsippet gjelder, dvs. at i en klasse med tre startende får vinneren 20 poeng og 
2. og 3. plass får 2 poeng.  En klasse med mange startende får poeng etter listen 
nedenfor. 
 Nr. 1 i klassen  20 poeng 
 Nr. 2     15 poeng 
 Nr. 3    12 poeng 
 Nr. 4    10 poeng 
 Nr. 5      8 poeng 
 Nr. 6      6 poeng 
 Nr. 7      4 poeng 
 Resterende deltagere i klassen 2 poeng 
 
 
Eksteriørbedømmelse 
Ponnienes kvalitetgradering i eksteriørbedømmelsen regnes om til poeng, for 
utregning av beste bruksponni, etter listen nedenfor; 
  

Gull:          10 poeng 
 Sølv:  7 poeng 
 Bronse:  6 poeng 
 Øvrige:   2 poeng 
 
 
Bruksbedømmelsen totalt 
Ponniens poeng fra 2-4 bruksklasser, eksteriørbedømmelse og lynnekarakteren 
summeres.   
 
Lynnekarakteren regnes ut som et gjennomsnitt av lynnekarakterene fra hver av de 
tellende bruksklasser, samt fra eksteriørklassen. 
 
Ponnien med høyest poengsum blir dagens Beste Bruksponni og ponnien med nest 
høyest poengsum blir Res Beste Bruksponni. De øvrige ponniene rangeres ikke. 
 
Ved lik poengsum skal allsidighet være utslagsgivende og den mest allsidige ponnien 
vil vinne. Ved fortsatt likhet premieres det likt.  
 
Beste Bruksponni tildeles nasjonalfarget bånd og Res Beste Bruksponni tildeles 
blått/hvitt bånd. 
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2. EKSTERIØR, MØNSTRING 
 
Beskrivelse 
Eksteriørbedømmelse er en vurdering av ponniens type - i forhold til rase og 
bruksområde -  kroppsbygning og muskulatur, bein og beinstilling samt bevegelser 
med vektlegging av ledighet korrekthet, takt og balanse. Bevegelsene er forskjellige 
for de forskjellige raser, men grunnprinsippene er de samme. 
 
En harmonisk ponni skal være velbygd og så nær opp til rasestandarden som mulig.  
Beina skal være velstilte og føre, dvs. i harmoni med kroppens størrelse. 
 
Inntrykket man får av ponniens hode og uttrykk (lynne), halsens lengde og ansetning, 
mankens form og lengde, skulderens vinkel og lengde, overlinjens form og 
muskulatur som også inkluderer rygg, lend og kryss er med på å fortelle oss hvor 
anvendbar ponnien er. 
 
Det er visse kriteria som må stemme hvis ponnien skal være til maksimal glede. Alle 
trenger en velfungerende ponni, men bruksområdene krever litt forskjellige 
eksteriørtrekk, muskelsetning, bein og bevegelser.  Hvis ponnien skal brukes i avl må 
man sette strenge krav til alt dette. 
 
Konkurranseponnier som er tenkt trenet til høyeste nivå må også vurderes strengt. 
Her kommer holdbarheten inn. Det er klart at ponnier med forskjellige betydelige 
avvik har gjort det bra, men det er på tross av disse avvikene og ikke på grunn av 
dem. 
 
Arrangering 
Eksteriørbedømmelsen kan gjennomføres enten ute eller inne, men underlaget er av 
stor betydning for visning av ponniens bevegelser og beinstilling. Det er særlig de 
minste ponniene som kan få problemer med å vise seg skikkelig på en for løs og 
tung bane, så underlaget må være så plant og bra som mulig. Det ønskes et 
underlag som gir noe svikt og som samtidig ikke er glatt.  Ikke alle ponnier er skodd.  
 
Sikkerhetsmessig er det viktig at det lages ringer slik at utstillere og publikum er klart 
adskilt. 
 
Fører av hingst skal minimum være fylt 14 år, og kunne håndtere den på en forsvarlig 
måte. Dommer skal kunne vise ut ponnier eller førere som har en uakseptabel 
oppførsel.  
 
Ponniene tildeles ikke poeng i eksteriørbedømmelsen, men kvalitetsgraderes i gull, 
sølv og bronse, med utdeling av medaljer og rosetter. 
 
Fortløpende eksteriørbedømmelse 
Eksteriørdelen av en bruksbedømmelse foregår fortrinnsvis som en fortløpende 
bedømmelse, enkeltvis og utenfor klasseinndeling.  
 
Arrangøren vurderer om bedømmelsen skal foregå etter oppsatt tidsskjema 
(anbefales), eller som en ”Drop-In” mellom bruksklassene. Fordelen med en 
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fortløpende eksteriørbedømmelse er at det er enklere for arrangøren å sette opp og 
overholde et tidsskjema for arrangementet. 
 
Bruksbedømmelse kan arrangeres som en del av et større show, som også 
inneholder rene eksteriørklasser (showklasser), men ponnier som skal delta i 
bruksklasser og bruksbedømmelse, bør ikke meldes på i rene eksteriørklasser. 
 
Ponnier som har oppnådd gull i løpende eksteriørbedømmelse går, som ponnier med 
gull fra rene eksteriørklasser, til BIS-ringen. 
 
Bruksregistrerte ponnier 
Ponnier som er registrert i NPAs bruksregister kan også få en skriftlig vurdering av 
eksteriøret, men de skal ikke kvalitetsgraderes eller tildeles kvalitetsmedalje. Dette 
fordi ponnienes type skal vurderes opp mot en rasestandard, som er en forutsetning 
for kvalitetsgradering i eksteriørbedømmelsen.  
 
Dersom bruksregistrerte ponnier er påmeldt til et show med kun eksteriørklasser skal 
ponniene som ønsker eksteriørvurdering samles i en klasse – uavhengig av 
ponnienes type og størrelse - og denne klassen skal ikke rangeres. 
 
Mønstring 
Korrekt mønstring er viktig for at dommerne skal få et best mulig inntrykk av ponnien. 
Resultatet av korrekt mønstring er derfor av praktisk betydning. Hesten skal vises i 
god form og kondisjon, være pent pusset og ha god hovpleie.  
 
Presentasjon skal være i samsvar med tradisjoner innen den aktuelle rasen. Dvs 
Sportsponni skal være flettet, shetlandsponni skal ikke være flettet og skal ha naturlig 
man og hale. Kontakt din raserepresentant hvis du er usikker. 
 
Forberedelsene til eksteriørbedømmelse er viktig. Det gjelder både fôring, stell og 
håndtering av ponnien. 
 
Bedømmelsen kan enten gjennomføres på en trekant, eller på den mer tradisjonelle 
måten - på en rett linje frem og tilbake fra og til dommeren. Følg dommerens 
anvisninger i ringen. 
 
Gjennomføring 
Framføring og oppstilling 
Ponnien stilles opp ca 5 m fra dommeren med mansiden vendt bort fra dommeren. 
Tyngden av ponnien skal hvile likt på alle fire bein. Dommeren skal se alle fire bein. 
Nærmeste frambein skal stå en hovlengde foran det andre.  
 
Mønstreren skal stå foran ponnien med front mot den. Tøylene holdes en i hver hånd 
en håndsbredd fra bittet. Albuene holdes inntil kroppen.  Når dommeren skal se 
ponnien forfra, flytter mønstreren seg til ponniens venstre side på høyde med 
ponniens bog. Tøylene holdes med høyre hånd med tøyleenden i venstre.  
 
Føring i skritt og trav 
Ponnien skal alltid gå på mønstrerens høyre side. Mønstreren skal gå inntil ponnien 
på høyde med ponniens bog. Ponnien skal føres i naturlig frisk gange så rett som 
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mulig ca 10 m, vend til høyre og skritt tilbake mot og forbi dommeren, for så å vende 
igjen. 
 
Dommeren vil se ponnien i bevegelse, forfra, bakfra og fra siden.  Når ponnien vises i 
trav flyttes hånden 30 cm eller mer fra bittet. Tøylene kan godt samles i en hånd. 
Hold god orden på tøylene slik at ponnien ikke tråkker i dem.  
 
Travet skal være friskt, ledig og naturlig. Mønstreren skal løpe ved ponniens venstre 
bog. Ponnien skal tas ned i skritt før vending. 
 
Visning i trekant 
Ponnien stilles opp på spissen av trekanten slik som allerede beskrevet. Ponnien 
føres mot den ene vinkelen, som oftest merket med blomster eller kjegle som 
vendepunkt, vendes til høyre og føres i en rett linje til neste vendepunkt, slik at 
dommeren ser ponnien fra siden, for så å vende mot dommeren som da kan vurdere 
bevegelsenes korrekthet, nå forfra. Den samme trekant skal så følges i trav, med 
oppstilling til slutt i trekantens spiss. 
 
Utstyr og bekledning 
Alle ponnier skal ha katalognummer festet i hodelaget/grimen, på høyre side, godt 
synlig for dommerne.  
 
Hingster 2 år og eldre skal vises i vanlig hodelag med eller uten nesereim, og med 
trinsebitt eller utstillingsbitt. Med vanlig hodelag er det oftest brukt to tøyler. Med 
utenlandsk utstillingshodelag er det ofte brukt et lær leieskaft.  Ved visning av 
hingster er bruk av kjetting en god sikkerhetsregel, men dette er ikke obligatorisk.  
Fører av hingst må minimum være fylt 14 år. 
 
Hopper og føll kan bruke den tradisjonelle hvite bomullsgrimen for welshrasene, eller 
en annen pen utstillingsgrime for andre raser. 
 
Fører skal kunne håndtere ponnien på en forsvarlig måte. Dommeren kan vise ut 
ponnier eller førere som har en uakseptabel oppførsel. 
 
Bandasjer og stryksokker skal ikke brukes. 
 
Mønstreren bør være kledd i nøytrale, hensiktsmessige klær. Store flagrende plagg 
kan være forstyrrende. Fottøy skal være godt og praktisk. Husk at du skal mønstre i 
trav. Mønstreren skal opptre bestemt og presist. Blikket skal være rettet framover. 
Pisk kan benyttes, men skal ikke være en lang dressur pisk, og uten ”ekstra” 
hjelpemidler (pose og lignende).  Denne skal holdes i venstre hånd. 
 
Showklasser/eksteriørklasser 
I begynnelsen av klassen skal alle deltagere komme inn i ringen i katalogorden, med 
minst halvannen ponnilengde imellom. Deltagerne skal skritte rundt i ringen på høyre 
hånd slik at dommerne kan se hele ponnien og vurdere helhetsbildet og skrittet. 
Dommeren kan be om at en og en ponni traver rundt, men dette er ikke alltid 
praktisert.  
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Etter dette skal ponniene enten bli ført ut av ringen, for så å komme inn igjen en og 
en eller om det er plass, vente i ringen på sin tur til å bli bedømt. Det laveste 
katalognummer blir først bedømt. 
 
I disse eksteriørklassene bedømmes og rangeres ponniene som vanlig i en 
showklasse (med en klassevinner, en nr to, en nr. tre osv). I tillegg kan ponniene 
oppnå benevnelsene gull, sølv eller bronse. Hvor mange ponnier som oppnår disse 
benevnelsene i en klasse avhenger av kvaliteten på ponniene i den aktuelle klassen.  
Det kan altså variere fra klasse til klasse hva som deles ut og hvor mange av hver 
valør.  Alle ponnier som oppnår gull går videre til BIS-ringen. 
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3. RIDEKLASSER 
 
Beskrivelse: 
Rideklasser er en konkurranseform hvis mål er å dømme ponniens egnethet som 
barneponni, hvor hensyn blir tatt til samarbeidsvilje, ridbarhet, eksteriør og 
bevegelser. Ponnien må dermed oppføre seg pent og helhetsbildet skal være 
harmonisk, i forhold til rytterens ferdigheter.   
 
En ponni kan kun delta en gang pr klasse i denne grenen fordi dommeren skal se 
ALLE i samme klasse i ringen samtidig.  Rideklassene deles inn etter rytters 
ferdighetsnivå. 
 
Arrangering: 
Rideklasser er lette å arrangere. Man trenger et inngjerdet område med godt 
underlag (ridehus kan brukes), som er stort nok til å ha en hel klasse i ringen 
samtidig (opptil 15-20 ekvipasjer).   
 
Man trenger en dommer og en ringsekretær. 
 
Hvor mange klasser man ønsker å sette opp, avhenger i stor grad av antall 
påmeldte, deres alder og erfaring, samt ponnienes type og størrelse. 
 
Hvis mange påmeldte kan for eksempel shetlandsponni få egen klasse i rideklasse 
med galopp. Denne klassen bør også deles i junior (til fylte 14 år) og senior. 
Klassene kan også deles i mindre og større ponnier. Klassene skal ha en 
hensiktsmessig størrelse; verken for små eller for store. Hver klasse premieres. 
 
 
Gjennomføring: 
Alle deltagere skal være i ringen samtidig i nummerorden. Ekvipasjene skal 
sammenlignes med hensyn til helhetsbilde. 
 
Ponniene skal gå i naturlig form med lett kontakt til tøylen.  
 
Ekvipasjene skal begynne å ri i skritt mot høyre, og deretter ri på dommerens 
anvisning. Dommer/ringsekretær sier fra når ponniene skal skritte, trave (lettridning) 
og galoppere, eventuelt også øket galopp hvis nivået er godt. På anvisning skal 
ekvipasjene skifte hånd og vise tilsvarende gangarter på venstre hånd. 
 
Etter dette foregår en foreløpig rangering, hvor ekvipasjene blir kalt inn på midtbanen 
for å stille seg pent opp.  Nå følger en liten oppvisning for hver ekvipasje, som skal 
vare et par-tre minutter. Dommeren skal se skritt, trav og eventuelt galopp på begge 
hender. En 8-talls volte er ofte brukt i denne visningen.   
 
Etter endt oppvisning stiller ekvipasjen seg opp igjen på samme sted. Når alle 
ekvipasjene er ferdig rir de ut på sporet igjen inntil dommeren har foretatt den 
endelige rangering, hvorpå ekvipasjene stilles opp på midtlinjen for premiering og 
utdeling av rosetter.  
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Underveis noterer ringsekretæren dommerens kommentarer på ponniens 
bedømmelsesskjema, og til slutt ekvipasjens plassering i klassen.  

 
RIDEKLASSE MED LEIER 
Rytteren skal ikke ha fylt ti år. Denne klassen er beregnet på de yngste, minst 
rutinerte rytterne, og gjennomføres ved at en person leier ponnien mens barnet rir. 
Det er kun skritt og trav i denne klassen.  
 
Tøylen/grimeskaft som ponnien leies i skal festes i nesereimen, ikke til bittet, og 
barnet skal selv styre ponnien. Leieren er der for sikkerheten, og hingster kan av den 
grunn delta i klassen. 
 
Den individuelle oppvisningen gjøres på dommerens anvisning og kan foregå slik; 
Eksempel 1. Skritt bort fra dommeren, trav i en halvsirkel, bryt av til skritt igjen og 
skritt tilbake til dommeren. Gjør holdt, hils, og gå siden tilbake til plassen på linjen. 
 
Eksempel 2. Skritt bort fra dommeren, ri et åttetall i trav, bryt av til skritt igjen og skritt 
tilbake til dommeren. Gjør holdt, hils, og gå siden tilbake til plassen på linjen. 
 
RIDEKLASSE SKRITT OG TRAV 
Klassen er ment for mindre øvede ryttere. Rytteren skal ikke ha fylt 14 år. 
Det er ikke tillatt å ha med hjelper. Hingster kan ikke delta i klassen av 
sikkerhetsmessige grunner, da en uøvet rytter ikke kan forventes å kontrollere en 
hingst. 
 
Den individuelle oppvisningen kan for eksempel utføres slik; 
Rytteren skritter bort fra dommeren, utfører et åttetall i trav (lettridning), bryter av til 
skritt og skritter tilbake til dommeren, gjør holdt, hilser og rir tilbake til plassen på 
linjen. 
 
RIDEKLASSE MED GALOPP 
Det er ingen aldersgrense på rytter, men klassen er for mer øvede ryttere som 
behersker galopp og galoppfatning.  
 
Ekvipasjene viser skritt, trav og galopp på ringen før individuelt program. Hvis 
ferdighetene hos ekvipasjene og plassen er bra nok skal ponniene galoppere 
samtidig, ellers kan ponniene galoppere en og en. Ekvipasjene må holde tilstrekkelig 
avstand.  
 
Oppvisningen enkeltvis kan for eksempel utføres slik; 
Rytteren rir frem til dommeren og gjør holdt. På dommerens anvisning starter 
ekvipasjen sin oppvisning, som bør inneholde skritt, trav og galopp på begge hender, 
for så å sakne av til holdt og hilsen foran dommeren.  
 
 
Bedømmelse alle klasser: 
Målet er å få fram en lydig, behagelig og lettridd ponni. Godt temperament er svært 
viktig, og det er ikke nødvendigvis den ”dyktigste dressurponnien” som vinner. 
Ponnien skal gi et positivt inntrykk, se fornøyd ut, og i og med at eksteriøret også 
teller bør den være velbygd. 
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Dommeren skal se etter en velbalansert ponni med taktfaste og ledige bevegelser. 
Ponnien skal hele tiden søke framover, men skal kunne kontrolleres med lett 
tøylekontakt. Ponnien skal være en glede for et barn å ri.  
 
Presentasjon er meget viktig, og ponnien skal være så velpleid og velpusset som 
mulig. Renrasede ponnier skal ikke flettes, men manen kan være jevnet og tynnet -
men ikke med saks. Hvis ponnien går i sporten og vanligvis har flettet man så kan 
den likevel flettes. Sportsponnier skal være flettet. 
 
I rideklassen med leier skal man også vurdere harmonien mellom rytter, ponni og 
leier, inkludert størrelsesforholdet mellom rytter og ponni. Når deltagerne skal 
rangeres er det viktig at den mest harmoniske og velpresenterte ekvipasjen, hvor 
ponnien har gode bevegelser og er samarbeidsvillig, blir rangert høyest.  
 
Presentasjon, bevegelser og samarbeidsvilje skal vektlegges likt. 
 
Hvis en ponni som er plassert høyt oppfører seg mindre bra er det opp til dommeren 
å vurdere om ekvipasjen skal rykke ned, til fordel for en ponni som har bedre 
oppførsel. Det er viktig at dommeren snakker til hver rytter under rosettutdelingen og 
kommer med noen ord til ros og oppmuntring. 
 
Deltagelse: 
Rytters alder; se de ulike klassene. 
Ponnienes alder i alle klasser er minimum 4 år.  
Hingster kan delta i rideklassen med galopp og i klassen med leier. Dommeren kan 
imidlertid utvise hingster av sikkerhetsmessige grunner, når rytteren ikke har denne 
under kontroll.  
 
Utstyr – påkledning – presentasjon: 
Vanlig hodelag med trinsebitt skal brukes. Nesereimen skal passe til ponnien – husk 
at lav nesereim ikke alltid presenterer ponnien på beste måte. Ingen form for 
hjelpetøyler eller martingal er tillatt.  
 
Sadelen skal være en vanlig sal (ikke western). Ponnien skal synes, så bruk helst 
ikke sjabrak, men en passelig stor voilock som bare stikker et par cm utenfor kanten 
av salen - eller helst uten salunderlag. 
 
For rideklasse med leier skal leietauet helst være i lær. 
 
I rideklasse med galopp forventes det at rytteren er kledd i ridebukser (helst lyse), 
ridejakke, hansker og lange ridestøvler.  Ridestøvlene kan erstattes med korte 
støvler (jodphurs), helst med leggchaps/støvleskaft.  Det skal benyttes 
forskriftsmessig fottøy med hel.   
 
Det kan lempes noe på krav til bekledning i rideklasse skritt og trav og rideklasse 
med leier, men bekledningen skal være praktisk og velegnet til formålet, for 
eksempel tettsittende bukser, helst ridebukser, genser eller bluse med eller uten 
vest.  Store løstsittende plagg som f. eks. collegegensere, store strikkegensere og 
lignende vil ikke bli akseptert.   
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Ekvipasjen skal se elegant og ryddig ut, og også leieren i rideklasse med leier er en 
del av dette bildet.  Dersom rytteren har langt hår kan man benytte hårnett eller håret 
kan flettes. 
 
Sporer skal ikke brukes i noen rideklasser, men en pisk som er kortere enn 75 cm 
kan benyttes.  Leieren i rideklasse med leier skal ikke bruke pisk.   
 
Godkjent sikkerhetshjelm skal benyttes under alle former for ridning. 
 
Ponniens presentasjon er meget viktig. Ponnien skal være så velpleid og velpusset 
som mulig. Sportsponnier skal være flettet.  Renrasede ponnier skal ikke flettes, men 
manen kan være tynnet og jevnet.  Hvis ponnien går i sporten og vanligvis har flettet 
man så kan den likevel flettes. Hovolje og kritt kan brukes. 
 
Utstyret skal være korrekt tilpasset, velholdt og velpusset.  



 Side 16 av 36 Korrigert utgave  17.06.2013 

4. SPRANG 
 
Beskrivelse: 
I sprang skal man ri en bane med 7-9 vanlige nedslagbare hinder. Målet er å komme 
gjennom banen uten riv eller stopp. I tillegg bedømmes ponniens egenskaper som 
sprangponni. 
 
Arrangering: 
Man trenger et inngjerdet område på minst 20 x 40m med bra underlag, samt et 
egnet sted for oppvarming med minst to hinder. 
 
Personell: Banebygger, dommer, skriver, banemannskap, innslipper og 
oppvarmingsansvarlig (stewards). 
 
Utstyr: Hinder, start/mål flagg, innflagging, hindernummer. 
 
Gjennomføring: 
På NPA bruksbedømmelse anbefaler man å arrangere sprangklasser i høydene 40-
50-60-80-90-100. Banelengden i 40 og 50 cm anbefales å være noe kortere enn i de 
høyere klassene. 
 
Banetegning skal henges opp minimum 30 min før klassestart og banen må være 
åpen for besiktning, slik at rytterne har mulighet til å gå banen de skal ri, i god tid før 
klassens start.  
 
Rytterne varmer opp på oppvarmingsbanen, og starter i nummerrekkefølge. Arrangør 
bør ta hensyn til ekvipasjer med hingst, som kan få varme opp individuelt. En 
ekvipasje er inne på sprangbanen av gangen.  
 
Når rytteren kommer inn på banen og hilser dommeren, gir dommeren klarsignal. 
Ekvipasjen starter anridning mot første hinder innen rimelig tid, og fullfører innen 
rimelig tid – men uten tidtagning. 
 
Alle hindrene skal være merket med nummer og flagg, som viser hvilken rekkefølge 
og retning hindrene skal hoppes. Rødt flagg til høyre og hvitt til venstre. Rytteren skal 
ri hindrene i korrekt rekkefølge.  
 
Skriver noterer poeng og kommentarer underveis på dommerens anvisning. 
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Bedømmelse: 
Ekvipasjen kan oppnå maksimalt 100 poeng i sprangklassene. 
 
Ved feilfri ridning av banen tildeles ekvipasjen maksimum 50 poeng for denne delen. 
Ved riv og refusering trekkes feilpoeng: 
Riv av hinder gir 10 feilpoeng 
Første refusering gir 15 feilpoeng, andre gir 20 feilpoeng og ved tredje refusering blir 
ekvipasjen eliminert. Volte regnes som refusering. 
 
Ved fall av ponnien blir ekvipasjen eliminert. 
Ved ridning av feil bane blir ekvipasjen eliminert. 
 
Ved eliminering får ekvipasjen likevel anledning til å hoppe ett til to hinder på vei ut 
av banen. Dette med tanke på ponniens oppdragelse og rytters rideopplevelse. 
 
Videre blir ponnien bedømt og tildelt poeng for: 
Sprangstil 
Balanse 
Fremdrift /grunntempo 
Tillit og rytterrespons  
Lynne 
 
Deltagelse: 
Ponniens alder: Minimum 4 år. 
Rytters alder: Ingen grense oppover eller nedover, men rytter må mestre ponnien sin. 
 
Ekvipasjen må være harmonisk i størrelse, det vi si at rytteren ikke må være for stor 
eller liten i forhold til ponnien. 
 
Det er ikke anledning til å ha med hjelper i banen. Hingster ingen restriksjoner, da 
kun en ekvipasje er inne i banen om gangen. 
 
 
Utstyr – påkledning – presentasjon: 
Ponnien skal ha vanlig hodelag med bitt, og må bare ris på vanlig trinse eller pelham.  
Tøyler må være festet til bittet. Hackamore og gags er forbudt.  
 
Løpende martingal, pisk inntil 75cm og sporer er tillatt. Sporer anbefales kun for 
øvede ryttere og kun når ponnien er vant til dette. Belegg og kopper er tillatt. På 
gressbane i regnvær anbefales brodder.  
 
Ryttere skal helst være kledd i ridebukser (helst lyse), ridejakke eller ensfarget 
genser, eller bluse med eller uten vest, samt ridestøvler eller jodphurs  (evt annet 
forskriftsmessig fottøy med hel) gjerne med støvleskaft/leggchaps. Store løstsittende 
plagg vil ikke bli akseptert. 
 
Godkjent hjelm må brukes, sikkerhetsvest anbefales.  
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5. Working Hunter 
 
Beskrivelse: 
Working Hunter er som navnet forteller, en klasse hvor den best ”jakthesten” 
bedømmes. Med dette mener man en ponni som kan gjennomføre en hel dags uteritt 
og samtidig gi rytteren en trygg og behagelig opplevelse.  
 
Ponnien skal by frem mot hinderet uten å ruse, og skal ta hinderet med flyt i et godt 
grunntempo, men må også kunne ris i skritt på lange tøyler. 
 
Working Hunter er en sammensatt gren, som består av en sprangdel med 
rustikke/naturhinder, en rideklassedel og en mønstringsdel. 
 
Arrangering og gjennomføring: 
Grenen består av tre deler: 
 
1) Sprangdelen gjennomføres først. Ponnien skal hoppe en bane med rustikke/ 
naturlige hinder, 5-6 stk, enkeltvis. Hindrene skal ris begge veier (på begge hender). 
I utgangspunktet er det kun ekvipasjer som er feilfrie i denne delen, som går videre, 
men dommer kan åpne for at også ekvipasjer med feil (men absolutt ikke eliminerte 
ekvipasjer) går videre til; 
 
2) Ridedelen, som ris som en vanlig rideklasse (se beskrivelse av rideklasse).  
Etter ridedelen taes salen av, rytter bør ha en medhjelper her, som kan ta salen. 
 
3) Mønstring av ponnien for dommer på vanlig måte. 
 
Arrangør kan velge å utelate del 3 som eget punkt. Da vurderes ponniens eksteriør 
og bevegelser under rytter. 
 
Man må ha bane som er egnet til formålet, med godt underlag. 
 
Eksempel på hindertyper: Hinderbommet laget av umalt materiale, av ubarkede 
trestammer, busker, tømmerstokk, vannpassering. Hindrene skal fremstå som 
”solide”, rustikke og naturlige, og fargede bommer skal ikke brukes. Hindrenes 
utføring og høyde må vurderes mot nivået i klassene. 
Se: http://www.youtube.com/watch?v=hOMwxKGBKSA  
http://www.youtube.com/watch?v=KHcAqcVn61w  
 
Klassene kan deles inn etter rytters alder (junior/senior), etter ponnienes størrelse og 
eventuelt etter rytters ferdigheter, ved at man har en klasse der rideklassedelen er en 
rideklasse skritt og trav. I siste tilfelle gjelder de samme begrensninger på deltagelse 
som for rideklasse skritt og trav mhp rytters alder og at hingst ikke kan delta i 
klassen.  
 
Personell: Se sprangklasse og rideklasse.  
Utstyr: Se sprangklasse 
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Bedømmelse: 
Det gis poeng etter følgende skjema: 
 Feilfri sprangdel   50  
 Sprangstil   20 
 Eksteriør og bevegelser  20 
 Ridedel   10 
 
Dersom klassene arrangeres uten mønstring uten sal bedømmes ponniens eksteriør 
og bevegelser under rytter. 
  
Ved riv og refusering trekkes feilpoeng: 
Riv av hinder gir 10 feilpoeng 
Første refusering gir 15 feilpoeng, andre gir 20 feilpoeng og ved tredje refusering blir 
ekvipasjen eliminert. Volte regnes som refusering. 
 
Ved fall av ponnien blir ekvipasjen eliminert. 
Ved ridning av feil bane blir ekvipasjen eliminert. 
 
 
Deltagelse: 
Ponniens alder: Minimum 4 år. 
Rytter må mestre ponnien sin. Aldersbegrensing kun i nybegynnerklasse der 
ridedelen består av rideklasse skritt og trav.  
Ekvipasjen må være harmonisk i størrelse, dvs. at ikke rytteren må være for stor eller 
liten)  
 
Utstyr – påkledning – presentasjon: 
Som for rideklasse. Det er ikke anledning til å skifte utstyr mellom sprang- og 
ridedelen, med unntak av at beinbeskyttere og sikkerhetsvest kan brukes på 
sprangdelen. 
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6. TØMMEKJØRING 
 
Beskrivelse: 
Tømmekjøring er en forholdsvis ny konkurransegren hvis mål er å gjøre ponnien 
lydig, oppmerksom, villig og harmonisk i sitt arbeid.  I tillegg er tømmekjøring en fin 
måte for voksne å trene ponnier (som er for små til at de kan ri dem) slik at de blir 
lydige og anvendelige som rideponnier for barn. Tømmekjøring er utviklende for 
ponnienes evner til å samarbeide, og en god måte å trene unge ponnier som ikke bør 
belastes med vekten av rytter eller kjøredoning. 
 
Arrangering: 
Tømmekjøring er en enkel konkurranseform å arrangere. Det krever få forberedelser 
og liten bemanning under avviklingen.  
 
Tømmekjøringen skal foregå på en rektangulær bane, ca 20 x 40 meter, med 
tilfredsstillende underlag.  Banen skal være tydelig markert med gjerde, bommer eller 
lignende. Det skal være ”port” for ut- og inn ”kjøring”.  Punktene langs sporet skal 
markeres med bokstaver som banetegningen viser.  
 
Inn- og utslipp er ved bokstaven M og dommer sitter på langsiden ved bokstaven E. 
Banen bør gjøres klar på forhånd (ikke glem bord og stoler til dommer og skriver) 
 

  Ridebane 20 x 40 m   
       
   A    
        

6 M 
 

        
 F   D   K  
       

14 M 

 
        
        
        
        
        
        
 B   X   E Dommer 

       

14 M 

 
        
        
        
        
        
        
        

Innridning M   G   H  
       

6 M 
 

         
  10 M C 10 M   
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For bemanning under avviklingen må man ha: 
 En dommer (en med dressurbakgrunn eller lignende vil være en fordel) 
 En skriver til dommeren 
 En personer til å slippe ekvipasjen inn og ut av banen og ta seg av 

dommerprotokoller, resultatlister osv. 
 
Gjennomføring av klassen foregår som under dressurridning, med en ekvipasje inne 
på banen av gangen. Kusken skal kunne programmet på forhånd (se 
bedømmelsesskjema bakerst i heftet)  
 
Bedømmelse: 
Tømmekjøring bedømmes etter samme prinsipper som dressurridning.  Hensikten er 
å bedømme friheten og regelmessigheten i bevegelsene og at ponnien er riktig stilt i 
øvelsene. Det vil si at ponnien skal bevege seg taktfast, mykt og balansert samt 
akseptere bittet.  
 
Kuskens hånd skal mykt følge ponniens bevegelser med fine nærmest usynlige 
signaler. Ponnien skal hele tiden søke fremover så vel i holdt som under bevegelse 
og skal ikke vise tegn på nervøsitet, spenning eller motstand.   
 
Ekvipasjen bedømmes også for stil, nøyaktighet og kuskens generelle evne til å 
tømmekjøre sin ponni, samt hvordan ekvipasjen presenteres. 
 
Deltagelse: 
Ponniens alder: Minimum 2 år. 
Kuskens alder: I utgangspunktet kan alle delta, også barn, men det er en forutsetning 
at kusken har kontroll over ponnien og at sikkerheten gis høyeste prioritet. Barn 
under 12 år kan ikke delta med hingst.   
 
Utstyr / bekledning: 
Til ponnien skal det benyttes tømmekjøringsgjord eller kjøresele, hodelag med vanlig 
trinsebitt eller rett bitt, og tømmer som skal være lange nok til at kusken kan bevege 
seg bak/til siden for ponnien i sikkerhetsavstand.  Ingen former for 
innspenningstøyler er tillatt. 
 
Pisk, hansker og hodeplagg skal benyttes.  
 
Ut over hansker og hodeplagg stilles ingen spesielle krav til kuskens bekledning, 
men siden dette er en dressurklasse hvor også allment inntrykk/presentasjon blir 
bedømt vil det være fornuftig å ofre sin bekledning en ekstra tanke. En stilfull, 
harmonisk og velkledd ekvipasje vil alltid gjøre et godt inntrykk. Godt fottøy er en 
nødvendighet.   
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 7. KJØRING (Pleasure driving) 
 
Beskrivelse: 
Kjøring en fin måte for voksne å trene og konkurrere med ponnier som er for små til 
at de kan ri dem. Dette kan også bidra til å gjøre ponniene mer lydige og anvendelige 
som ponnier for barn. Kjøring er utviklende for ponnienes evne til å samarbeide, og 
en god måte å trene unge ponnier som ikke bør belastes med vekten av rytter.  
 
Arrangering: 
Kjøringen skal foregå på et område med tilfredsstillende underlag, og av en slik 
størrelse at ekvipasjene kan holde god avstand. Banen skal være tydelig avgrenset 
med gjerde, bommer, bånd eller lignende.  
 
Det kan konkurreres både i enbet, to- eller firspann.  
 
For gjennomføring og bedømmelse trengs en dommer og en ringsekretær. 
 
Deltagelse: 
Ponniens alder: Minimum 4 år. 
Kusk under 14 år skal ha med voksen groom som kan ivareta sikkerheten. 
Hingst skal alltid ha med groom, og kan ikke kjøres av kusk under 14 år. 
 
Når ponniene står oppstilt på linje er det tillatt for groom eller annen medhjelper å 
holde ponniens hode. Hvis du vet at ponnien din trenger å holdes skal du ha tilgang 
på medhjelper. Du får ikke selv gå ut av vognen. 
 
Gjennomføring: 
Alle ekvipasjene kjører inn på banen i trav, og følger så dommerens/ringsekretærens 
anvisninger. Alle må holde god avstand. Ekvipasjen viser skritt og trav i gruppe på 
ringen. Deretter stiller alle opp etter ringsekretærens anvisning.  
 
Dommeren går så rundt og besiktiger de enkelte ekvipasjene. Alle deltagerne skal 
deretter kjøre et individuelt program som skal begynne med holdt foran dommeren. 
Deretter kjører men etter anvisning fra dommeren. 
 
Programmet skal inneholde skritt, trav og rygging. Galopp er ikke tillatt.  
 
Når alle har kjørt det individuelle programmet skal alle trave rundt på sporet, mens 
dommeren rangerer ekvipasjene og stiller dem opp på midtlinjen med hjelp av 
ringsekretæren. Premiering foregår umiddelbart, hvoretter ekvipasjene kjører ut i 
trav. 
 
Bedømming: 
Målet er å få fram en lydig, behagelig og lettkjørt ponni som er velbygd og 
velpresentert.  
 
Dommeren skal se etter en velbalansert ponni med taktfaste og ledige bevegelser. 
Ponnien skal hele tiden søke framover, men skal kunne kontrolleres med lett kontakt 
på tommen.  
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Utstyret (vogn og sele) skal være korrekt tilpasset, i forsvarlig og god stand, rent og 
velholdt.  
 
Utstyr / bekledning: 
Vogn: to- eller firehjulsvogn (ikke sulky). 
Sele: Det kan brukes brystsele eller bogtresele. Brukes brystsele må det brukes 
trekkliner. 
 
Kusken skal være kledd i forhold til hva slags vogn som kjøres. Kjøres en roadcart 
skal kusken være sportslig kledd, kjøres en finere vogn, dogcart, gig må kusken 
være pent kledd. 
 
Kusken skal ha kjørepisk, hansker og hodeplagg (sikkerhetshjelm kan benyttes). 
Kjøreforkle kan sløyfes. 
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8. GYMKHANA - LEKER TIL HEST 
 
 
Beskrivelse: 
Å lære gjennom lek! Denne grenen egner seg for alle alders- og ferdighetsgrupper og 
øvelsene kan til en stor grad tilpasses nivået hos de påmeldte. 
 
På sitt beste skal det vises rideferdigheter, dyktighet og mot. Her skal ponniens 
samarbeidsvilje, smidighet og ridbarhet komme klart fram og bli avgjørende for 
resultatet. 
 
Arrangering: 
Banen bør være minimum 20 m x 40 m, men banens lengde er avhengig av hvilke 
momenter som velges og hvilken form lekene skal ha.  Det er to hovedmåter å 
arrangere Leker til Hest på; 
 
Type 1: En bane bygges med bruk av flere forskjellige momenter (hindringer) 

som skal gjennomføres med minst mulige feil og så raskt som mulig.  
En og en ekvipasje er inne på banen om gangen.   

  
Selv om dette passer best for de mindre øvede så kan det også rides 
fartsfylt av øvede ekvipasjer. Fordelen med denne type konkurranse er 
at ekvipasjene kan gjennomføre grenen når de har tid mellom andre 
klasser.  
 

Type 2: Det bygges to eller flere parallelle baner hvor ekvipasjene konkurrerer 
mot hverandre.  Dette er utvilsomt svært publikumsvennlig, men setter 
større krav til banemannskap, da banen må bygges om for hver øvelse. 
  

 
Gjennomføring: 
Type 1: Det trengs godt med utstyr, men man kan selv lage en del 

grunnmateriale uten store problemer. Banetegningen kan lages på 
forhånd slik at banen kan ferdigbygges dagen i forveien. 

 
Momenter som kan inngå i denne øvelsen: 
Slalåm, sekkeløp, balansering, lite spranghinder, flytting av flagg til 
tønner, flytting av bokser fra pinne til pinne. Bare fantasien setter 
grenser.  
 
Avhengig av banens lengde og antall hinder trengs det tre til fire 
personer som banemannskap, pluss en dommer og en skriver/tidtager. 
 

Type 2: Ekvipasjene skal ri hver av øvelsene på tid.  Ekvipasjen må ri hele 
øvelsen korrekt, det vil si at alle feil ved forseringen av momentene må 
rettes opp underveis mens tiden går.   

 
 Eksempler på øvelser kan være: 
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 Slalåm, flytting av flagg fra en tønne til en annen, eller flytting av poteter 
for den saks skyld.  

 
 Her igjen er det mange muligheter og varianter å velge.  Det skal være 

minimum tre baner med tre forskjellige øvelser i samme klasse.  
Deltagerne må gjennomføre alle tre øvelsene korrekt før klassen er 
fullført. 

 
 Det trengs minimum fire personer til banemannskap, samt dommer og 

ringsekretær. Det er også nødvendig med to tidtagere. 
 
Deltagelse: 
Ponnien: Alder minimum 4 år 

Det er ikke tillatt å delta med hingst i type 2. 
Hingster kan delta i type 1 under forutsetning av at klassen går på 
inngjerdet bane. 
 

Rytter:  I klassen type 1 er det ingen aldersbegrensing. Barn under 6 år kan ha 
med seg en medhjelper inn på banen. 
I klassen type 2 må deltager ha fylt 10 år, og kan ikke ha medhjelper på 
banen. 

 
Ponnien må ikke være høyere en at barnet kan gå av og på uten hjelp! 
 
Utstyr – påkledning: 
Ponnien: Trinsebitt eller pelham skal benyttes. Martingal (løpende), stryksokker 

og andre benbeskyttere er tillatt.   
 
Rytter: Godkjent hjelm, ridebukser (eller tilsvarende), lange eller korte 

ridestøvler (jodpurboots eller annet forskriftsmessig fottøy m/hel). 
Langermet skjorte og vest, eller college genser. Sikkerhetsvest 
anbefales, men er ikke et krav. 

    Pisk og sporer er ikke tillatt! 
 
Bedømmelse: 
Bedømmelsen skal gjøres på fastsatt skjema for den type ritt som velges. 
   
Type 1: Det anbefales å dele klassen i junior og senior.  

Deltagerne får fire feilpoeng for hver ukorrekte forsering av et 
moment/hinder. Det settes en maksimumtid for klassen. Dersom 
maksimumtiden overskrides får ekvipasjen 1 feil pr. påbegynte sekund.  
Ekvipasjen med minst feil vinner. 

 
Type 2: Tiden fra alle de forskjellige øvelsene legges sammen og deles igjen på 
antall øvelser slik at vi sitter igjen med en gjennomsnittstid.  Vinneren er den som har 
raskest tid. 
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8. AGILITY 
 
Beskrivelse: 
Formålet med en agilitykonkurranse er i første rekke at barn, voksne og ponnier skal 
ha det gøy sammen. 
 
Ponnien vil også både gjennom trening og i konkurranse, lære å få tillit til sin 
mønstrer, samtidig som den lærer å takle ukjente, krevende og kanskje skremmende 
situasjoner. 
 
Agility utvikler ponniens evne til å samarbeide, samtidig er det en god anledning, 
spesielt for barn, til å lære å manøvrere ponnien sin og håndtere den under ulike, litt 
kinkige, situasjoner. 
 
Arrangering: 
For å kunne arrangere en agilitykonkurranse, må man ha en tilgjengelig bane. Det er 
viktig å huske at banen ikke behøver å være komplisert og vanskelig å lage for å 
være morsom og utfordrene. 
 
Eksempel på agilityhinder: 

- Hinder med bommer, ikke høyere enn at både ponni og mønstrer kan hoppe 
det 

- Travbommer/kavaletter 
- Slalåm mellom kjegler 
- Trebro 
- Vippe  
- Gå/hoppe igjennom ring 
- Gå igjennom ”frynser”  
- Stå stille med forbeina i traktordekk 
- Gå over presenning eller lignende 

Man bruker fantasien og nyttiggjør seg det man har for hånden. 
 
I tillegg trenger man en dommer og evt. banemannskap, samt en stoppeklokke hvis 
man velger å ta tiden på deltakerne.  
 
Grenen kan deles inn i klasser etter deltagers alder, og ponniens størrelse. Hvor 
mange klasser man ønsker å sette opp, avhenger i stor grad av antall påmeldte, 
deres alder og erfaring. La rettferdighetssansen råde også her. Spesielt barn er 
opptatt av nettopp det.  
 
Agilityklasser kan også arrangeres som tømmekjøringsklasser. Dette er et langt mer 
utfordrende alternativ, både for kusk og ponni. Derfor stiller det større krav til erfaring 
og øvelse. 
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Gjennomføring: 
Deltakerne kommer enkeltvis inn på banen- etter en på forhånd oppsatt liste - og 
forserer ”hindrene” korrekt i riktig rekkefølge. Hva som er ”korrekt forsering” og andre 
problemstillinger som kan dukke opp underveis, er det opptil dommerne å avgjøre. 
 
Det er likevel fornuftig å ha en del ting klart for seg på forhånd: 

- Skal det være tillatt å gi hjelp til deltakerne, spesielt de yngste, under 
gjennomføringen? 

- Hva er egentlig ”feil forsering” av et hinder (for eksempel hoppe for tidlig ned 
fra bro, rive bommer, løpe utenom kavaletter osv..) 

- Hvor mange ganger får hver deltaker starte? 
- Hvordan skal klassen bedømmes 
 

Det er ikke noe fasitsvar på alt som kan skje under en slik konkurranse. Man må 
bruke skjønn og prioritere rettferdighet.  
 
Bedømmelse: 
Vi foreslår at grenen går på tid mot feil. Ved problemer i forseringen av et hinder, får 
ekvipasjen for eksempel 30 sekunder på å klare hinderet. Når den oppgitte tiden er 
ute og dommeren gir signal om dette (hele tiden må brukes), evt ekvipasjen klarer 
hinderet før tiden er ute, går ekvipasjen videre til neste hinder.  
 
Tidtakerklokken stoppes ikke under forsøkene. Det gis 4 feil for hvert hinder som ikke 
forseres umiddelbart, uavhengig av hvor mye tid som brukes. Vinner gjør den med 
minst feil og raskest tid. Elimineres gjør kun den som bryter/ikke fullfører hele banen. 
 
Deltakelse: 
I en agilitykonkurranse kan alle, fra familiens yngste til bestemor og bestefar, være 
med – så sant han/hun kan gå (og kanskje løpe litt også).  
 
Det stilles ingen krav til ponniens alder eller kjønn unntatt under NPA’s 
bruksbedømmelse hvor ponnien må være minimum 2 år og at hingster kan delta 
under forutsetning av at klassen går på inngjerdet bane.  Barn under 12 år kan ikke 
delta med hingst. 
 
Det stilles heller ingen spesielle krav til utstyr og bekledning, men som vanlig skal 
”mønstrer” og ponnien se presentable ut. Sikkerheten må som alltid påaktes og sette 
i høysete. Solid grime og leietau er som regel meste hensiktsmessig for ponnien. 
Hingster må benytte hodelag med bitt.  ”Mønstreren” bør være kledd for å kunne løpe 
fort. 
 
Selv om man aldri vet hvilke utfordringer man vil møte på konkurransedagen, er det 
som alltid lønnsomt å trene på forhånd. Et minstekrav er at ponnien må være godt 
leibar og manøvrerbar i skritt og trav. 
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Sted og dato: 
 
 
 
 
 

TØMMEKJØRING 
 Lett program 

Ponniens navn: 
 
 

Reg. nr: Kat. nr: 

Rase: 
 
 

Fødselsår: Kjønn 

Kusk: 
 
 

Kuskens alder 

Plassering i klassen: 
 
 

Antall deltagere i klassen: 
 

Lynne (1-10): 
 
 

Poeng på grunnlag av plassering: 

 
Bedømmelse av programmet: 
 
 Poeng (0-10) 

MBX Innkjøring i trav  

X Holdt og hilsing  

XEKAF Trav venstre hånd  

FXHCM Trav diagonalt  

MBF Skritt  

FAKXMCH Trav diagonalt gjennom  

HEK Skritt  

KAFBX Trav  

X Holdt og hilsning, utkjøring i trav  

Lydighet og letthet: Positivt svar på hjelperne  

Presentasjon og 
helhetsinntrykk: 

Fremtreden av kusk, puss og 
kondisjon. 

 

SUM  
 
 
                 (max 110)

Dommers signatur: 
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Sted og dato: 
 
 
 
 
 

Rideklasse 
 Med leier 
 Skritt og trav 
 Med galopp 

Ponniens navn: 
 

Reg. nr: Kat. nr: 

Rase: 
 

Fødselsår: Kjønn 

Rytter: 
 

Rytters alder: 

Plassering i klassen: 
 

Antall deltagere i klassen: 
 

Lynne (1-10): 
 

Poeng på grunnlag av plassering: 

Bevegelser i forhold til rasestandard: 
 
 
 
Fremadbydning: 
 
 
 
Tillit og respons på rytterens hjelpere: 
 
 
 
Presentasjon og helhet: 
 
 
 
Andre kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dommers signatur: 
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Sted og dato: 
 
 
 
 
 

Kjøreklasse 
Pleasure driving 

Ponniens navn: 
 

Reg. nr: Kat. nr: 

Rase: 
 

Fødselsår: Kjønn 

Kusk: 
 

Kuskens alder: 

Plassering i klassen: 
 

Antall deltagere i klassen: 
 

Lynne (1-10): 
 

Poeng på grunnlag av plassering: 

Bevegelser i forhold til rasestandard: 
 
 
 
Fremadbydning: 
 
 
 
Lydighet og letthet: 
 
 
 
Presentasjon og helhet: 
 
 
 
Andre kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dommers signatur: 
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Sted og dato: 
 
 
 
 
 

Sprang 
 40 cm 
 50 cm 
 60 cm 
 80 cm 
 100 cm

Ponniens navn: 
 

Reg. nr: Kat. nr: 

Rase: 
 

Fødselsår: Kjønn 

Rytter: 
 

Rytters alder: 

Plassering i klassen: 
 

Antall deltagere i klassen: 
 

Lynne (1-10): 
 

Poeng på grunnlag av plassering: 

    Maks poeng Poeng 

Sprang                        Hinder nr  
                1       2       3       4       5       6       7 … 
 
 
Feil 

50  
 
 

Sprangteknikk: 10  
 
 

Ponniens balanse: 10  
 
 

Fremdrift og grunntempo: 10  
 
 

Tillit og reaksjon på rytterens hjelpere: 10  
 
 

Presentasjon og helhetsinntrykk 10  
 
 

Dommers signatur: 
 
 

SUM:  

 
Ved riv og refusering trekkes feilpoeng: 
 Riv av hinder gir 10 feilpoeng 
 Første refusering gir 15 feilpoeng, andre gir 20 feilpoeng og ved tredje refusering 

blir ekvipasjen eliminert. Volte regnes som refusering. 
 Ved fall av ponnien blir ekvipasjen eliminert. 
 Ved ridning av feil bane blir ekvipasjen eliminert. 
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Sted og dato: 
 
 
 
 
 

Working hunter 
 40 cm 
 60 cm 

Ponniens navn: 
 

Reg. nr: Kat. nr: 

Rase: 
 

Fødselsår: Kjønn 

Rytter: 
 

Rytters alder: 

Plassering i klassen: 
 

Antall deltagere i klassen: 
 

Lynne (1-10): 
 

Poeng på grunnlag av plassering: 

    Maks poeng Poeng 

Sprang                        Hinder nr  
                1       2       3       4       5       6       7 … 
 
 
Feil 

50  
 
 

Sprangteknikk: 
 
 
 

10  
 
 

Eksteriør og bevegelser (galopp): 
 
 
 

20  
 
 

Tillit og reaksjon på rytterens hjelpere: 
 
 
 

10  
 
 

Presentasjon og helhetsinntrykk: 
 
 
 

10  
 
 

Dommers signatur: 
 
 

SUM:  

Ved riv og refusering trekkes feilpoeng: 
 Riv av hinder gir 10 feilpoeng 
 Første refusering gir 15 feilpoeng, andre gir 20 feilpoeng og ved tredje refusering 

blir ekvipasjen eliminert. Volte regnes som refusering. 
 Ved fall av ponnien blir ekvipasjen eliminert. 
 Ved ridning av feil bane blir ekvipasjen eliminert. 
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Sted og dato: 
 
 
 
 
 

Agility  
Gymkhana 

Ponniens navn: 
 

Reg. nr: Kat. nr: 

Rase: 
 

Fødselsår: Kjønn 

Rytter: 
 

Rytters alder: 

Plassering i klassen: 
 

Antall deltagere i klassen: 
 

Lynne (1-10): 
 

Poeng på grunnlag av plassering: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 

                   

Tid: Sum hinderfeil: 

 
 

 

For bruk i Gymkhana type 2: 

Tid øvelse 1 Tid øvelse 2 Tid øvelse 3 Tid øvelse 4 Tid øvelse 5 Gj. snitt tid 

 
 

     

Dommers signatur: 
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Eksteriørbedømmelse  
NPA Føllskue 
 
Sted og dato: 

 
Ponniens navn: 
 

Reg. nr: Kat. nr: 

Rase: 
 

Fødselsår: Kjønn 

 Poeng 0 - 10 

1 Rasetype og preg 
 
 

 

2 Kroppsbygning og muskulatur 
 
 

 
 

3 Beinkvalitet  
og Beinstilling 

Forbein: 
 

 
 

Bakbein 
 

4 Bevegelse Skritt: 
 

 

Trav: 
 
Galopp: 
 

5 Helhetsintrykk 
 
 

 
 

Kvalitetsgradering Plassering i klassen 

Gull 
 
 

Sølv Bronse 0  
 

av 
 
Dommers signatur: 
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Eksteriørbedømmelse  
NPA-show 
 
Sted og dato: 

 
Ponniens navn: 
 

Reg. nr: Kat. nr: 

Rase: 
 

Fødselsår: Kjønn 

1 Rasetype og preg 
 

 
2 Kroppsbygning og muskulatur 
 

 
 

3 Beinkvalitet  
og Beinstilling 

Forbein: 
 
 
Bakbein 
 
 

4 Bevegelse Skritt: 
 
 
Trav: 

5 Helhetsintrykk 
 
 
6 Lynne (poengsum fra 0-10) 
 

 

Kvalitetsgradering Plassering i klassen 

Gull 
 
 

Sølv Bronse 0  
 

av 
 
Dommers signatur: 
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