
Körtävlingar med miniatyrhästar i USA. 

Miniatyrhästkuskar i USA har många olika tävlingsarrangörer att välja på. De kan dels vara med och 

tävla i CDE (”Combined Driving Event”) som motsvarar Svenska Ridsportförbundets tävlingar i 

sportkörning som organiseras av ADS (American Driving Society) . Men det finns också två olika 

organisationer som arrangerar tävlingar speciellt för miniatyrhästar; AMHA (American Miniatyr Horse 

Association) och AMHR (American Miniatyre Horse Registry). I denna artikel ges en kort beskrivning 

av de olika tävlingarna och organisationerna samt en presentation av en av finalerna arrangerade av 

AMHR – AMHR Nationals 2018 – som genomfördes i Tulsa, Oklahoma, i september 2018. 

Sportkörning – Combined Driving Event 

Tävlingar i sportkörning i USA organiseras av ADS (American Driving Society). I nationella tävlingar har 

man definierat en egen kategori för miniatyrhästar med en mankhöjd under 99 cm, de kallas VSE 

(Very Small Equine). Närmare 30 % av starterna i nationella körtävlingar i USA utgörs av VSE ekipage. 

För VSE ekipage i USA behöver man inte ha groom på vagnen för enbet och en groom för par och 

fyrspannsekipage. Tempot i maratondelens sträcka A för VSE ekipage i Preliminary classes, som 

ungefär motsvarar LA, är lägre (10 km/h) jämfört med A ponny i Sverige, 11 km/h. Tempot för stora 

ponny (120-148 cm) är 13 km/h och för häst (>148 cm) är 14 km/h vilket är högre än i Sverige där 

tempot för C/D ponnys 11 km/h och tempot för häst 12 km/h. Den totala sträckan i maratondelen (A 

+ B sträcka) är 8-14 km. VSE ekipagen kör samma sträcka som övriga ekipage, men arrangörerna har 

också möjligheten att korta ner A-sträckan för VSE hästar. Reglerna för Amerikansk sportkörning 

finns beskrivna i ADS Rulebook. 

AMHA shower 

AMHA (American Miniature Horse Association) bildades 1978 med syftet att främja uppfödning och 

att skapa ett register helt fokuserat på miniatyrhästar. Enligt AMHAs definition måste en häst vara 34 

tum eller lägre för att klassificeras som miniatyrhäst. Höjden på hästen mäts vid sista manhåret vilket 

ger ett värde något lägre än mätning vid manken. Syftet med uppfödningen är enligt AMHA att skapa 

en så liten som möjligt “perfekt häst”. Det skall vara en alert, vacker, symmetrisk och välbalanserad 

häst som I proportioner och konformation inte går att skilja från stora hästar av elegantare raser som 

tex arabhästar. Uppfödningens målsätt är också att få fram intelligenta, nyfikna, vänliga, känsliga och 

samarbetsvilliga hästar som också har lätt att lära sig. AMHA arrangerar 250 olika shower varje år på 

lokal och regional nivå. Finalen, AMHA World Show, är normalt i september i Forth Worth, Texas. 

AMHA tävlingar omfattar ett stort antal olika klasser från utställning (“Halter”), performance 

(hoppning, agilitybanor) till olika körklasser. Vi som har skrivit artikeln var på plats vid AMHA world 

show 2013 och 2014 I samband med att vi hade köpt miniatyrhästar från USA. Nedan är en bild från 

AMHA World Show 2014 när Eva Rubin kör 2B Patsy Cline (”Patsy”) som hon köpte i USA våren 2014 

och som sedan var i träning hos Patty Cloak. Den andra bilden visar prisutdelningen när Patsy med 

Patty Cloak som kusk vann en World Championchip titel. Antalet starter i AMHA World Show är ca 

3000 i över 200 olika klasser. Tävlingen går normalt över 9 dagar. 
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AMHR Shower 

AMHR (American Minature Horse Registry) är den äldsta organisationen för registrering av 

miniatyrhästar.  Den bildades 1971 som en del av ASPC (American Shetland Pony Club). Från början 

hade AMHR samma storlekskrav som AMHA har i dag – 34 tum. 1986 gjorde man det möjligt för 

hästar upp till 38 tum att registreras i AMHR genom att skapa två olika klasser, ”Division A” för hästar 

tom 34 tum och ”Division B” för hästar mellan 35 och 38 tum. Det registreras ca 10000 hästar per år i 

AMHR. 

AMHR Nationals Championship Show i Tulsa, Oklahoma är finalen för de olika AMHR showerna. Det 

är den näst största miniatyrhäst showen efter AMHA world show och en av de största hästshowerna 

av alla slag I USA. Artikelförfattarna var med på årets tävling där över 1600 hästar deltog. Det var en 

omtumlande upplevelse. Tävlingarna pågick över 7 dagar och vi var där 5 dagar. Det startade 07:30 

på morgonen och höll på till nio-tiden på kvällen. Men eftersom vi var mest intresserade av 

körklasser kom vi normalt dit vid lunchtid eftersom det var halterklasser på förmiddagarna. Jämfört 

med AMHA world show är det relativt sett fler körklasser på AMHR Nationals. Stallen fanns i flera 

olika byggnader. Det tog ca en halvtimme att gå runt genom stallen – och det var lätt att gå vilse. 

Man har i princip samma körklasser som AMHA, Western Country Pleasure Driving motsvarar AMHA 

Classic Pleasure Driving, Country Pleasure Driving är samma och Pleasure Driving motsvarar AMHA 

Singele Pleasure Driving. 

En annan skillnad mot AMHA World Show är att det är lite mer lekfullt – man har tex klasser som 

Roman Chariot (fartfylld kappkörning med romerska vagnar), Sunday In The Park körekipage med 

blommor och picknickkorgar) och 4 Horse Draft Driving Team (fyrspann med utsmyckade arbetsselar 

och vagn). Tyvärr fick man inte fotografera professionellt vid tävlingarna (och då ansågs all 

fotografering med systemkamera som professionell) så vi fick fotografera med mobiltelefonerna 

vilket inte gav så jättebra bildkvalitet pga långt avstånd och dåligt ljus. Nedan är några bilder från 

årets tävling. Alla som är intresserade av miniatyrhästar borde någon gång försöka se en av de stora 

showerna i USA. 

Text och foto (när ej annat anges) Eva Rubin och Kåre Gustafsson 



 


