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Generelt om alle rideklasserne 
En engelsk rideklasse er en klasse, hvor rytteren har mulighed for at vise sin pony frem 
under rytter, men samtidig også en konkurrence hvor racepræget vægter højt. 
 
Ved denne form for ridning er der stort fokus på at ekvipagen skal se harmonisk ud og at 
ridningen ser så afbalanceret og naturlig ud som muligt. Ponyen skal derfor gå i en naturlig 
afbalanceret bæring og afslappet form, som viser at den og rytteren er i et harmonisk 
samarbejde. Det vil sige i ringen skal der i grove træk ses en glad rytter, på en 
energisk, velafbalanceret og positiv pony, som giver en god ridetur. Det er vigtigt at 
ponyen fremstår som lydig, tilfreds og med overskud. 
 
Konkurrencen er i gang i det øjeblik ekvipagerne skridter i ringen (kan foregå på græs). Det 
er derfor vigtigt, at man lige fra start ”er på” og opmærksom på at vise sin pony/Cob fra 
bedst mulig side. Ekvipagens udstråling er en meget væsentlig del af bedømmelsen. 
Derudover vægter dommeren en pony med racepræg, et godt eksteriør samt en rummelig 
og jordvindende gang. Når der rides på volte, vil dommeren lægge mærke til ponyens gang 
og smidighed. Derudover vurderes rytterens opstilling og diskrete indvirkning også. Den 
samlede bedømmelse er dermed vurderet ud fra et helhedsindtryk af ovenstående. 
 
Dommeren sammenligner også ekvipagerne med hensyn til harmoni, opsadling/udstyr og 
påklædning. Når ekvipagerne rider enkeltvis, er der plads til mere individuel ridning, og her 
får rytteren mulighed for at vise ponyens fulde potentiale i forhold til gangarter. 
De øvrige ekvipager står på én række, og man har dermed resten af banen til at ride på. 
Det er vigtigt, at der i trav ALTID rides i letridning. I galoppen er det vigtigt, at man viser 
korrekt galop på volten, kontragalop er ikke velset. 
I alle tre gangarter er det vigtigt at ponyen går i en naturlig form, viser bæring og 
taktfasthed. 
 
Dommeren kan bede en pony/Cob om at forlade ringen, hvis den vurderes at være farlig at 
ride sammen med for de øvrige ekvipager - og denne udgår dermed fra bedømmelsen. 
Rytteren må ikke forlade ringen med ponyen/Cob’en uden dommerens tilladelse. Hvis 
rytteren falder af, kan der ikke fortsættes i klassen, og rytteren forlader ringen med 
ponyen/Cob’en til fods. 
 
Klassen slutter, når dommeren siger til. Der lægges stor vægt på at ponyen ikke stejler, 
bukker eller er usamarbejdsvillig. 
 
 
 



Hvor mange klasser kan du deltage i? 
Da alle ponyer er i ringen på samme tid, kan en pony kun rides af én rytter i hver klasse. En 
pony/Cob kan max deltage i to rideklasser i alt i løbet af arrangementet og samme rytter må 
max deltage i én engelsk rideklasse på samme pony/Cob. Skulle samme pony gå videre i 
championatet med to forskellige ryttere, er det kun, den ene rytter som kan deltage. 
 
Ponyens optømning 
Ponyen og rytterens udstyr bør i disse rideklasser afspejle engelsk stil. Der må ikke 
anvendes klokker eller gamacher, og ”pynt” bruges ikke. Underlaget bør være sadelformet 
og i en diskret farve og/eller helt uden underlag. 
Der rides med engelsk trense og trensebid eller muffebid, evt. kandar eller pelham (kun i 
Open Ridden) med to tøjler, deltastrop er ikke velset. Der rides ofte med kandar eller 
pelham i England. Men dette er ikke et krav i Danmark. Hjælpetøjler og andre former for 
indspænding er ikke tilladt. 
 
Showet følger moderforbundets regler omhandlende fletninger – dvs. kun den lille 
lykkefletning bag øret til Welsh sec. A-B-C-D. WPBR bør være flettet. Ponyen/Cob’en 
bør være klargjort som til en in-hand showklasser. 
 
Rytters påklædning generelt 
Rytteren bruger lys beige, lysegule, cremefarvede eller andre naturlige farver ridebukser. 
Hvis der rides med jodhpurs, skal der være strop under støvlen, det er også tilladt at bruge 
lange ridestøvler. 
Der kan anvendes mørk stævnejakke eller tweedjakke/engelsk stil med krave samt skjorte 
og slips. Der bør rides med handsker i lyst eller mørkt skind. Der anvendes ikke smykker 
eller pynt. Indtrykket skal være pænt, bekvemt og sikkert. 
I alle klasser rides med godkendt ridehjelm og brug af sikkerhedsvest er altid tilladt.  
 
Påklædning og optømning i Learning Rein og Leading Rein: Der skal være harmoni mellem 
rytter og handlers påklædning. Handler bør bære hat og rytter ridehjelm, begge skal bære 
handsker. Søg evt. leading rein (billeder) på google for inspiration til påklædning. Ponyen 
føres i en line, som er fastgjort i næsebåndet og ikke i biddet. 
Handler skal føre ponyen med venstre hånd og gå på venstre siden af ponyen. Det vægtes 
at ponyen bliver ført med løs line, så barnet selv indvirker på ponyen. Der skal være 
stigbøjler påført sadlen, og et håndtag i sadlen er tilladt. Tøjlerne må dog ikke være 
fastgjort til håndtaget. 
 
Hjælpere, som kaldes ind i ringen under afsadling og opsadling, SKAL være pænt klædt. 
Katalognummeret påføres rytterens højre arm eller på ryggen. 
 
Ponyens klargøring og rytterens fremtoning har indflydelse på bedømmelsen. 
Sporer er ikke tilladt, samt pisk må ikke overstige 56 cm. i længden. 
 
Præmieoverrækkelse og finaler 
Der vil være en roset til alle deltagende ekvipager. Nr. 1 og 2 (gælder ikke Learning Rein) 
går videre til Ridden Championat. 
 
På næste side finder du en beskrivelse af de enkelte klassers udførsel samt fokuspunkter 
på det respektive niveau. 
 



Hvilke klasser kan man deltage i? 
 
Klasse 1 - Learning Rein (også kaldet ’Tiny Tots’ i England) 
Denne klasse er en god ”første stævne-klasse”, hvor det gælder om at have det sjovt, og 
derfor er kravene til selve ridningen ikke høje. Det er en form for “opvisningsklasse” og 
vinderne går ikke videre til championatet. 
 
Hvem kan deltage: Hopper (dog ikke hopper med diende føl) og vallakker på mindst 
4 år. Ryttere skal være fyldt 2 år på showdagen og til og med 6 år - handler skal være over 
15 år. 
 
Hvordan foregår det: Alle ekvipager rider i ringen i skridt i katalog-orden, hvorefter den 
individuelle bedømmelse finder sted. Man stiller først op for dommeren (husk at hilse på), 
og rider dernæst et 8-tal i skridt og evt. lidt trav, hvis man har mod på det (IKKE et krav). 
Slutlig laver ekvipagen igen opstilling for dommeren og hilser af.  
Dommeren kan evt. stille lidt spørgsmål til rytteren. Det kan f.eks. være ”Hvor gammel 
ponyen er” – ”Hvad elsker den at spise” – ”Hvilken farve har ponyen” – ”Hvor tit træner I” 
osv. 
 
Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes der igen rundt på volte. 
Herefter finder den endelige oprangering sted. Fokus i bedømmelsen er ofte på harmoni 
mellem pony og rytter. Derudover vægtes det, at ponyen passer på sin rytter og gør det, 
den bliver bedt om for lette hjælpere. Smil og glæde hos rytteren højner helhedsindtrykket, 
og trygheden ved ridning indgår i bedømmelsen. 
 

 
Klasse 2 - Leading Rein 
Hvem kan deltage: Hopper (dog ikke hopper med diende føl) og vallakker på mindst 4 år og 
ryttere skal være fyldt 3 år på showdagen og ikke være fyldt 9 år på showdagen. Handler 
skal være over 15 år. 
 
Hvordan foregår det: Alle ekvipager rider i ringen i skridt i katalog-orden. Herefter rides der 
samlet på dommerens foranledning. Når den fælles del er udført, kan der finde en 
midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted og 
den individuelle bedømmelse begynder. Man stiller først op for dommeren (husk at hilse 
på), og rider dernæst et individuelt program (som man selv har planlagt hjemmefra) af en 
varighed på max 2 min. Skridt og trav skal vises på begge volter i letridning. Til slut stiller 
man igen op for dommeren - og både rytter og trækker hilser pænt af. Det giver dommeren 
mulighed for at bedømme ponyens eksteriør, og rytteren markerer, hvornår man starter og 
slutter sit program. 
 
Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage på pladsen i rækken, hvor man 
venter på at alle bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes der 
igen rundt på volte. Herefter finder den endelige oprangering sted. 
 
Det vægtes at ponyen bliver ført med løs line, så barnet selv indvirker på ponyen. 
 

 



Klasse 3 - First Ridden - JUNIOR 
Hvem kan deltage: Ryttere til og med 17 år. Hopper (dog ikke hopper med diende føl) og 
vallakker på mindst 4 år. 
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider i ringen i skridt i katalog-orden. Herefter rides 
der samlet på dommerens foranledning. Den samlede ridning vil foregå i skridt og trav og 
det forventes at man kan ride alene på begge volter. Når den fælles del er udført, kan der 
finde en midlertidig oprangering sted og ekvipagerne bliver bedt om at ride ind på række og 
lave en parade. Her skal man blive stående, stille og roligt, indtil man bliver bedt om at ride 
frem foran dommeren. Når man bliver bedt om at ride frem foran dommeren, starter den 
individuelle bedømmelse. 
 
Man laver en parade et par meter foran dommeren, husk at hilse. Herefter rider man et 
individuelt program, som man selv har planlagt hjemmefra. Programmet må max. tage 2 
min. I programmet vises der skridt og trav på begge volter i letridning. Galop er frivilligt, og 
foregår kun i arbejdsgalop – ingen fri galop. Til slut laver man en parade igen foran 
dommeren og hilser pænt af. 
 
Rytterne skal huske at lave parader og hilse på og af. Det giver dommeren mulighed for at 
bedømme ponyens eksteriør, og rytteren markerer hvornår man starter og slutter sit 
program. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage på pladsen i rækken, 
hvor man venter på, at alle bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, 
skridtes der igen rundt på volte. Herefter finder den endelige oprangering sted. 
 

Klasse 3 - First Ridden - SENIOR 
Denne klasse skal betragtes som trinnet før en Open Ridden. Deraf er galoppen også gjort 
frivillig i det individuelle program. 
 
Hvem kan deltage: Ryttere fra og med 18 år og op efter. Hingste, hopper (dog ikke hopper 
med diende føl) og vallakker på min. 5 år. 
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider i ringen i skridt i katalog-orden. Herefter rides 
der samlet på dommerens foranledning. Den samlede ridning vil foregå i skridt og trav. Når 
den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted og ekvipagerne bliver 
bedt om at ride ind på række og lave en parade, her skal man blive stående, stille og roligt, 
indtil man bliver bedt om at ride frem foran dommeren. Når man bliver bedt om at ride frem 
foran dommeren, starter den individuelle bedømmelse. 
 
Man laver en parade et par meter foran dommeren, husk at hilse på. Herefter rider man et 
individuelt program, som man selv har planlagt hjemmefra. Programmet må max. tage 2 
min. I programmet vises der skridt og trav på begge volter i letridning. Galop er frivilligt, og 
foregår kun i arbejdsgalop – ingen fri galop. Til slut laver man en parade igen foran 
dommeren og hilser pænt af. 
 
Rytterne skal huske at lave parader og hilse på og af. Det giver dommeren mulighed for at 
bedømme ponyens eksteriør, og rytteren markerer hvornår man starter og slutter sit 
program. 
Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage på pladsen i rækken, hvor man 
venter på, at alle bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes der 
igen rundt på volte. Herefter finder den endelige oprangering sted. 



 

Klasse 4 - Novice Ridden 
Hvem kan deltage: Rutinerede ryttere fra og med 14 år og op efter. Unge og/eller 
urutinerede hingste, hopper (dog ikke hopper med diende føl) og vallakker på min. 4 år. 
Med urutineret menes at ponyen/Cob’en ikke har stor erfaring med stævner og engelske 
rideklasser. 
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider i ringen i skridt i katalog-orden. Herefter rides 
der samlet på dommerens foranledning. Den samlede ridning vil foregå i skridt og trav. Når 
den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted og ekvipagerne bliver 
bedt om at ride ind på række og lave en parade, her skal man blive stående, stille og roligt, 
indtil man bliver bedt om at ride frem foran dommeren. Når man bliver bedt om at ride frem 
foran dommeren, starter den individuelle bedømmelse. 
 
Man laver en parade et par meter foran dommeren, husk at hilse. Herefter rider man et 
individuelt program, som man selv har planlagt hjemmefra. Programmet må max. tage 2 
min. I programmet vises der skridt og trav på begge volter i letridning. Galop er frivilligt, og 
foregår kun i arbejdsgalop – ingen fri galop. Til slut laver man en parade igen foran 
dommeren og hilser pænt af. 
 
Rytterne skal huske at lave parader og hilse på og af. Det giver dommeren mulighed for at 
bedømme ponyens eksteriør, og rytteren markerer hvornår man starter og slutter sit 
program. 
Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage på pladsen i rækken, hvor man 
venter på, at alle bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes der 
igen rundt på volte. Herefter finder den endelige oprangering sted. 
 

Klasse 5 - Open Ridden - JUNIOR 
Hvem kan deltage: Hopper (dog ikke hopper med diende føl), hingste og vallakker på 
mindst 5 år. Rutinerede ryttere på 12 år til og med 17 år. Dog min. 14 år hvis der rides på 
hingst. 
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider i ringen i skridt i katalog-orden. Herefter rides 
der samlet på dommerens foranledning i skridt, trav og arbejdsgalop på begge volter. 
Når den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted og ekvipagerne 
bliver bedt om at ride ind på række og lave en parade, her skal man blive stående, stille og 
roligt, indtil man bliver bedt om at ride frem foran dommeren. 
Når man bliver bedt om at ride frem foran dommeren, starter den individuelle bedømmelse. 
 
Man laver en parade et par meter foran dommeren, herefter rider man et individuelt 
program i skridt, trav og galop, fri trav og fri galop i max 2 min. efter eget program inkl. 
parader, mens resterende ekvipager bliver i ringen og venter. Galoppen skiftes gennem få 
skridt i skridt eller trav over midten. 
 
Dommeren kan også vælge at bedømme alle deltagende ponyer vist for hånd uden sadel. 
Det sker på følgende måde: Ponyen trækkes frem foran dommeren og stilles op, herefter 
fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod 
dommeren og der fortsættes i trav tilbage på pladsen i rækken. Herefter opsadles ponyen 
igen. I så fald må rytteren få en hjælper i ringen til at sadle af og på. 
 



Klasse 6 - Open Ridden - SENIOR 
Hvem kan deltage: Hopper (dog ikke hopper med diende føl), hingste og vallakker på 
mindst 5 år. Rutinerede ryttere 18 år +. 
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider i ringen i skridt i katalog-orden. Herefter rides 
der samlet på dommerens foranledning i skridt, trav og arbejdsgalop på begge volter. 
Når den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted og ekvipagerne 
bliver bedt om at ride ind på række og lave en parade, her skal man blive stående, stille og 
roligt, indtil man bliver bedt om at ride frem foran dommeren. Når man bliver bedt om at ride 
frem foran dommeren, starter den individuelle bedømmelse. 
 
Man laver en parade et par meter foran dommeren, herefter rider man et individuelt 
program i skridt, trav og galop, fri trav og fri galop i max 2 min. efter eget program inkl. 
parader, mens resterende ekvipager bliver i ringen og venter. Galoppen skiftes gennem få 
skridt i skridt eller trav over midten. 
 
Dommeren kan også vælge at bedømme alle deltagende ponyer vist for hånd uden sadel. 
Det sker på følgende måde: Ponyen trækkes frem foran dommeren og stilles op, herefter 
fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod 
dommeren og der fortsættes i trav tilbage på pladsen i rækken. Herefter opsadles ponyen 
igen. I så fald må rytteren få en hjælper i ringen til at sadle af og på. 


