
SMHF Tävlingsorganisation 2019/2020 

Detta dokument bör vara genomläst och ifyllt när man ansöker om att ha en SMHF approved 

show/tävling. 

 

Var ska showen vara?  

Vilket datum? 

Show manager :  

Administration: 

Ring steward : 

Speaker:  

Sekretariatansvarig:  
Medhjälpare:   

Prisutdelare:   

Gate keeper: 
Banansvarig: 

Banpersonal:     

Mätman:   

Medhjälpare:  

Stallansvarig:   

Fotograf:  

Cafeteria:   

Parkering: 

(Allt detta behöver inte vara ifyllt när man skickar in detta till styrelsen, men showmanager och 

sekretariatansvarig är viktigast att fylla i. Det andra kan man fylla i under resten av planeringen)  

Arbetsuppgifter 

 

Show Manager (får inte visa häst vid en AMHA approved show) 

Har det övergripande ansvaret och håller kontakt med funktionärer och styrelsen. Tar oftast emot 

anmälningarna. Delar upp uppgifter inom ”showteamet” så som program, priser, rosetter, sponsring 

mm. Presentera sig för domaren och presentera honom/henne för ringsteward. 

 

Administration 

Förbereda alla dokument till domare, sekretariatet och mätman samt sammanställa resultatlistor, 

mätresultat m.m. 
 

Sekretariat 

Ska arbeta nära show manager och ha det övergripande ansvaret för sekretariatet. Ska ha hjälp från 

medhjälpare. Deltagare kommer lämna Measure Cards som ska sparas och vid inlämnande av dessa 

ska kuvert till deltagare lämnas ut med katalog, nummerlapp osv. 

Spara alla domarkort och dokument från domare/ring steward och kontrollera att domarkorten är 

signerade av domaren. Deltagare får på frivillig basis fylla i Judge Evaluation Cards som ska sparas. 

Sätt upp kopior på banskisser (obstacleklasser, hunter, jumper) och showmanship pattern under 

morgonen. Samla in vilka Liberty låtar som deltagarna ska ha. Ställ fram infomaterial från SMHF, 

AMHA. Notera ändringar och strykningar från deltagare i en katalog och meddela speaker om 

eventuella ändringar och strykningar. Om det finns tid - notera gärna resultat i en katalog samt 

notering om eventuellt diskvalificeringar. 
 

Stallansvarig 

Se över i stallet några gånger under dagen så att allt är lugnt och att inga saker ligger i gången. När 

dagen är slut plocka ned och kasta alla boxskyltar. 



 

Gate keeper 

Ansvarar för in- och utsläpp till ringen på ett smidigt och säkert sätt. Se till att deltagarna håller sig 

beredda och väntar vid grinden innan de får klartecken från domare/ring steward att gå in. Se över så 

alla deltagare ser representabla ut för varje klass. Insläppet ska hållas öppet i 2 min från det att klassen 

har presenterats av speaker, därefter ska grinden stängas. Grinden får endast hållas öppen längre om 

show manager meddelat detta minst 4 klasser i förväg.  

 

Ring steward (får inte visa häst) 

Ring steward ska hålla ett extra öga på säkerheten i ringen för deltagare, hästar, domare och 

banpersonal. Rör aldrig vid någon häst. Var observant på deltagare och hästar, utrustning m.m. och om 

du ser något som skulle kunna orsaka en farlig situation så meddela domaren. Om en häst kommer lös, 

försök hålla en god säkerhet för de övriga i ringen. Vistas inte tillsammans med deltagare under 

showen! Diskutera inte någon häst eller utställare med namn till domaren. Domarens kommentarer i 

ringen ska hållas konfidentiellt och du är där för att i första hand assistera domaren. Efter klassens slut 

- samla in domarkort och lämna över till speaker som presenterar resultat.  

 

Speaker  

Ska arbeta nära ring steward/samma person. Ska presentera klasser, förklara lite vad som händer i 

ringen och presentera resultat från domarkort som hämtas från ring steward. Namn på hästar eller 

deltagare får inte presenteras. Samtliga deltagare ska presenteras med dess nummer.  
 

Banansvarig 

Ha övergripande ansvar över byggnationer och rivning av banor. Ta hjälp av banbyggare om det 

uppstår några frågor. Använd banskisser och ta hjälp av banpersonal. Håll koll under klasserna och 

bygg upp sådana hinder som deltagare river utan att vara i vägen. Efter sista hinderklassen ska alla 

hinder ställas utanför ridhuset på verandan. 

 

Mätman (får inte visa häst vid en AMHA approved show) 

Ska ha hjälp av medhjälpare/sekreterare under mätningarna. Ska använda godkänd mätkäpp  Samtliga 

hästar måste mätas på samma ställe. Innan mätning - kontrollera hästens chip mot pass. Täcken måste 

tas av innan mätning. Hästarna får endast hållas i grimskaftet och ingen hand från vara på hästen. 

Skriv hästens mått på Measuring Card som lämnar till hästägare och förklara att den ska lämnas in i 

sekretariatet mot katalog och nummerlapp. Skriv även ned hästens mått på en sammanställd lista. 

Mätmannen får aldrig fråga vad hästens mått ska vara! När alla hästar är mätta så se till att 

sammanställda dokumentet över hästarnas mått kommer till sekretariatet. Städa vid mätplatsen och ta 

ned dokument från väggen.  
 

Cafeteria 

Försäljning i cafeterian, brygga kaffe, fylla på varor osv. 
Inköpsansvarig ansvarar för inköp till cafeterian och prissättning. 
 

Parkering 

Se till så att alla ekipage får plats på parkeringen. 

 

Prisutdelare 
Dela ut priser i alla klasser.  
 
Tidtagare Liberty klass 

Musiken ska vara igång i 1 ½ minut till hästens rörelser och därefter har deltagaren 1 ½ minut att 

fånga hästen. Ta tid! 

 

 



Budget 
 

Kostnader 

Hyra anläggning 

Domare (resa + uppehälle) 

Priser 

AMHA avgift (om showen är approved) 

Totalt: 

 

Intäkter 

Anmälningsavgifter 

Kafeteria (ca) 

Eventuell sponsring:  

Totalt: 

 

Summa: 

 

Klasslista 
 

Att tänka på när man planerar klasslista är att alla typer av kategorier till årets miniatyrhäst ska finnas 

med i klasslistan (förutom SH och SVRF kategorierna) 

Exempel på klasslista:  

Weanling Stallion, 26” and under 

Weanling Stallion, over 26”-30” 

Yearling Stallion, 28” and under 

Yearling Stallion, over 28”-30” 

Yearling Stallion, over 30”-32” 

Two-Year-Old Stallion, 29” and under 

Two-Year-Old Stallion, over 29”-31” 

Two-Year-Old Stallion, over 31”-33” 

Grand and Reserve Champion Junior Stallion 

Senior Stallion, 28” and under 

Senior Stallion, over 28”-30” 

Senior Stallion, over 30”-32” 

Senior Stallion, over 32”-34” 

Grand and Reserve Champion Senior Stallion 

Weanling and Yearling Gelding 



Two-Year-Old Gelding 

Grand and Reserve Champion Junior Gelding 

Senior Gelding, 30” and under 

Senior Gelding, over 30”-32” 

Senior Gelding, over 32”-34” 

Grand and Reserve Champion Senior Gelding 

Weanling Mare, 26” and under 

Weanling Mare, over 26”-30” 

Yearling Mare, 28” and under 

Yearling Mare, over 28”-30” 

Yearling Mare, over 30”-32” 

Two-Year-Old Mare, 29” and under 

Two-Year-Old Mare, over 29”-31” 

Two-Year-Old Mare, over 31”-33” 

Grand and Reserve Champion Junior Mare 

Senior Mare, 28” and under 

Senior Mare, over 28”-30” 

Senior Mare, over 30”-32” 

Senior Mare, over 32”-34” 

Grand and Reserve Champion Senior Mare 

SUPREME CHAMPION 

Classic Pleasure Driving 

Country Pleasure Driving 

Single Pleasure Driving  

Hunter 

Jumper 

Showmanship 

Halter Obstacle 

Driving Obstacle 

Liberty 

Versatility  

Roadster 

Halter Non AMH Junior Stallion 

Halter Non AMH Junior Gelding 

Halter Non AMH Junior Mare 

Halter Non AMH Senior Stallion 

Halter Non AMH Senior Gelding 

Halter Non AMH Senior Mare 

 


