Klass 1 Hunter: Hoppning över 6-8 hinder ca 45 cm i ett jämt tempo. Stilbedömning
Klass 2 Multi Color: Utställningsklass öppen för flerfärgade hästar så som skäckar, appaloosa och kombinationer av
det i alla åldrar.
Klass 3 Solid Color: Utställningsklass öppen för enfärgade hästar i alla åldrar.
Klass 4 Jumper: Hoppning över en bana med ett antal hinder i valfritt tempo, fel för rivning och vägran etc.
Hinderhöjd mellan 45 – 60 cm. (Uttagning till Falsterbo)
Klass 5 Single pleasure driving: Körning med häst i vagn. Hästen ska köras i en högre form mer samlat på tömmen
med högre knälyft och mer energi i steget än vid Country pleasure driving. Hästas visas i skritt, trav och arbetstrav
väl balanserat, ska kunna stå still och rygga rakt några steg. Alla hästar i klassen är inne på banan samtidigt och visas
i bägge varven efter domarens kommandon. (Uttagning till Falsterbo)
Klass 6 Halter junior mare, utställingsklass för ston upptill två år.
Klass 7 Novice-driving: En pleasure drivingklass för dig som inte tävlat i körning tidigare. Inga krav på någon
särskild form. Hästarna visas i skritt och trav och ska kunna stå still i halten.
Klass 8Classic pleasure driving, men en lägre form än Single pleasure driving.I övrigt samma regler som Single
pleasure driving.
Klass 9 Halter junior stallion, Utställingsklass för hingstar upptill två år.
Klass 10 Country pleasure driving: Körning med häst i vagn. Hästen ska köras i en högre form än i Classic pleasure
driving, men en lägre form än Single pleasure driving.I övrigt samma regler som Single pleasure driving. (Uttagning
till Falsterbo)
Klass 11 Halter junior gelding, utställingsklass för valacker upptill två år.
Klass 12 Liberty: Uppvisning av häst i frihet till musik, typ en löslongering.
Klass 13 Showmanship: I showmanship bedömer man uppvisarens förmåga att förbereda och visa upp en häst i
grimma. Idealuppvisningen består av en lugn, säker och prydligt klädd uppvisare ledande en välskött häst som
snabbt och effektivt utför aktuellt mönster med exakthet, mjukhet och precision. Hästens exteriör bedöms inte.
Klädsel: hatt, handskar, boots och långärmad skjorta/blus eller jacka.
Klass 14 Halter obstacle: Agility, hinderbana med olika svårighetsgrader typ kliva över/genom saker/passager, stå
still i en ruta, paraplyer mm. Hopp över låga hinder kan förekomma.
Klass 15 Halter Senior Mare, utställningsklass från tre år.
Klass 16 Longline obstacle: Tömkörning i en bana bestående av koner för slalom, bommar på marken, passager
genom och över svårigheter och ryggning kommer att ingå i programmet.
Klass 17 Halter Senior Stallion, utställningsklass från tre år.
Klass 18 Obstacle driving: Körning med vagn i en bana bestående av koner för slalom, körning över bro,
presseningar , bommar på marken för simulering av körning genom passager och ryggning.
Klass 19 Halter senior geldings, utställningsklass från tre år.
Klass 20 Supreme Champion, Ettan och tvåan från alla halterklasser möts
Klass 21 Costume class: En halterklass där häst och handler är utklädda. Kolla youtube för inspiration.

