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1. Country Pleasure Driving
Hästen ska visas i båda varven i skritt, samlad trav och
arbetstrav. Man börjar alltid moturs i samlad trav. Hästen ska
kunna stå still lugnt och lätt kunna backa. Hästen ska vara
medium samlad och ha 60 % av kroppsvikten på bakdelen.
2. Multi Color (flerfärgade; pinto & appaloosa)
Utställningsklass
3. Solid Color (enfärgade)
Utställningsklass
4. Hunter
Hunter bedöms i stil, uppförande och rörelser, med företräde
för de hästar som klarar banan i jämn takt med fritt flytande
steg i rask trav eller galopp. Man måste ha samma gångart hela
banan runt. Man kan välja trav eller galopp.
5. Golden Age (exteriörbedömning för alla hästar från 10 år och
äldre)
Utställningsklass
6. Longlines
Tömkörning med hinderbana
7. Novice Driving
Körning för nybörjare

8. Versatility
Versatility, som betyder mångsidighet, är en klass där hästen först
visas körd, sen spänns den ifrån och selas av och ställs upp och
bedöms som i en halterklass. Efter det ska hästen hoppa en
hunterbana på 3 hinder.

9. Obstacle Driving
Hinderkörning
10. Roadster
Körning i sulky. Kusk bär travkuskkläder
11. Showmanship
En klass där man bedömer 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.
12. Single Pleasure Driving
Hästen ska visas i båda varven i skritt, samlad trav och
arbetstrav. Man börjar alltid moturs i samlad trav. Hästen ska
kunna stå still lugnt och lätt kunna backa. Hästen ska vara
mycket samlad och ha 70 % av kroppsvikten på bakdelen.
13. Custom Class, Tema Star Wars ”May the fourth be with you..”
En klass där häst och handler är utklädda.
14. Halter obstacle
Agility
15. Scully Driving
Precisionskörning på bana med koner
16. Jumper
Jumper bedöms rent matematiskt hur många nerslag det är
mellan start och mål. Och hindren höjs eftersom, till det bara är
en häst kvar som vinnare.

17. Junior stallions/geldings
Utställningsklass för valack/hingst upp till 2 år
(upp till 86,4 cm från sista manhåret)
18. Junior mares
Utställningsklass för ston upp till 2 år
(upp till 86,4 cm från sista manhåret)
19. Senior geldings
Utställningsklass för valacker från 3 år
(upp till 86,4 cm från sista manhåret)
20. Senior mares
Utställningsklass för ston från 3 år
(upp till 86,4 cm från sista manhåret)
21. Senior stallions
Utställningsklass för hingstar från 3 år
(upp till 86,4 cm från sista manhåret)
22. Oversized Mares
Utställningsklass för ston över 34.1 - 38 inch
(86,5 -96,5 cm från sista manhåret)
23. Oversized Stallions
Utställningsklass för hingstar över 34.1 - 38 inch
(86,5-96,5 cm från sista manhåret)
24. Oversized Geldings
Utställningsklass för valacker över 34.1 - 38 inch
(86,5-96,5 cm från sista manhåret)
25. Supreme Champion
Ettan och tvåan från alla halterklasser möts
26. Classic Pleasure Driving
Hästen ska visas i båda varven i skritt, samlad trav och
arbetstrav. Man börjar alltid moturs i samlad trav. Hästen ska
kunna stå still lugnt och lätt kunna backa. Hästen ska vara mjukt
samlad och ha 50 % av kroppsvikten på bakdelen.

27. Liberty
Uppvisning i frihet till musik. Häst visas fri i 1 ½ minut sedan har
man 1 ½ minut att fånga hästen. En medhjälpare får vara med i
ringen. Pisk/skrammelflaska är tillåtet men får inte röra vid häst.
28. Last man standing/Jump off
Höjdhoppningstävling. Ett hinder höjs tills det endast är en häst
kvar
I alla hoppklasser är det endast hästen som hoppar och
handlern går sidan om.
Hästarna måste vara minst 3 år för att deltaga i klasserna 1 4 7 8 9 12 15 16
26 28
Hästen måste vara minst 2 år och i klasserna 6 14
Övriga klasser ingen åldersgräns där detta inte anges
Samtliga klasser där barn eller ungdomar upp till 18 år finns anmälda
kommer att delas upp i en Youth och en Open klass med separata
prisutdelningar. Gäller ej klass 28
Ange ålder på barn och ungdomar så vi kan genomföra denna uppdelning.

Alla deltagare får en Goodiebag från Dina försäkringar
Gånarp Häst sponsrar även med Rosett till:
Bästa Youth och Bästa meetinghäst
Hästägarförsäkran laddas ner från klubbens
hemsida fylls i och lämnas i sekretariatet före
urlastning.
Cafeteria finns på plats.
Boxar finns att hyra 200:-/dygn – 300:-/dygn
inkl. mockning
ALLT DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK.
Passa på att bli medlem i föreningen.
www.miniatyrhast.se

