Proposisjon for rideklasser på hoppeutstilling/unghestskue på Jarlsberg
travbane 24.05.14

Vi arrangerer 6 rideklasser.
1.klasse: De norske rasene, junior (under 15 år)
2.klasse: De norske rasene, senior
3.klasse: Tinker (gypsy cobs), junior (under 15 år)
4.klasse: Tinker (gypsy cobs) senior
4.klasse: Ponnier, junior (under 15 år)
5.klasse: Ponnier, senior

Alle klasser går på flat grusbane.
Alle i samme klasse skal ri samtidig. En hest har en rytter.
Alle hester må være ferdig registrert og vaksinert. (regler som for resten av
utstillingen)
Dersom det er for få påmeldte i en klasse, kan klassene slås sammen.
Dommer er Susan Hellum.

Bindende påmelding og betaling innen 15.april.
Pris pr. klasse kr. 100,- betales til ktonr. 1594.36.21761 Må merkes med «Rideklasse
og navn på hest».
Skriftlig påmelding til idap_bugge@hotmail.com eller på sms til 99440864
Påmeldingen må inneholde hestens registrerte navn og nummer, rase, kjønn og
alder. Alder og navn på rytter må også med.

Hensikten med rideklasser
Vi skal vurdere rasetype, eksteriør, bevegelser, lydighet, temperament og
funksjonalitet i forhold til rasestandard.
Gjennomføring
Alle deltagere i samme klasse skal være i ringen samtidig. Ekvipasjene skal
sammenlignes med hensyn til helhetsbilde. Ekvipasjene skal ses i skritt,
trav(lettridning) og galopp på begge hender, etter dommerens anvisninger.
Følg dommerens anvisninger.
Etter dette blir det foretatt en foreløpig rangering, hvor ekvipasjene stiller pent opp på
midtlinjen. Da vil hver enkelt ekvipasje få vise frem lydighet og gangarter hver for
seg, mens de andre venter på tur. Når ekvipasjen skal vise den siste galoppen,
ønskes det en økning før oppvisningen for den enkelte ekvipasjen er over.
Når man er ferdig med oppvisningen, skal hesten sales av og gjøres klar for
mønstring. Her er det lov med medhjelper.
Mønstring foregår på vanlig utstillingsvis. Klassen avsluttes med at alle ekvipasjene
saler på igjen og rir rundt i ringen og premiering blir foretatt.
Ikke skriftlig beskrivelse, men en muntlig beskrivelse fra dommer.
Hestene og utstyret skal være rent og helt.
Hjelm, kort pisk og sko med hel er påbudt. Hestene skal ha vanlig trinsebitt eller
pelham. Ingen stryksokker eller bandasjer. Martingal skal ikke brukes.

