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M & M’s på Store Hestedag 
 

 

Engelske rideklasser på Store Hestedag 7. & 8. sept. 2013 

”Mountain & Moorland Denmark” er en dansk forening for de oprindelige britiske ponyracer, ”the 

Mountain and Moorland Ponies”, som omfatter racerne: Connemara, Dales, Dartmoor, Exmoor, Fell, 

Highland, New Forest, Shetland og Welsh. 

Ponyerne skal være renracede for at kunne deltage, dog er det muligt for WPBR at deltage, såfremt 

de har dansk welshlogo i passet. 

På Store Hestedag 2013 lægger vi op til et par hyggelige og sjove eftermiddage i selskab med vores 

dejlige ponyer, idet vi arrangerer rideklasser efter engelsk forbillede.  

Meget kort, går en Engelsk Rideklasse ud på, at vise ponyen, som en alsidig og stabil fritidspony. 

Der skelnes mellem to typer klasser, nemlig de ”flade” klasser (rideklasser) og klasser med spring 

(Working Hunter).  

For begge typer klasser bliver der bl.a. bedømt følgende: eksteriør, management af ponyen, 

helhedsindtryk og især opførsel (det gælder både rytter og pony). Til gengæld tæller det ikke så 

meget, om volterne bliver perfekt runde og paraden ligger et præcist sted.  

Springene i Working Hunter er ikke store og banen er ikke svær, da det ikke gælder om at springe 

højest eller hurtigst.  

En særlig afdeling af de flade klasser er Leading Rein, som er for de mindste børn. Her ledsages 

ponyen af en voksen, for sikkerhedens skyld.  

Vi har desuden udviklet vores egen køreklasse med udgangspunkt i de Engelske Rideklasser, dvs. 

udførslen er som en rideklasse, men man kører i stedet for at ride.  

 

Der kan læses mere om de Engelske klasser på vores hjemmeside www.mountainandmoorland.dk  

 

Dommeren kommer fra The National Pony Society og er specielt uddannet til at dømme Mountain 

and Moorland ponyer. 

Nedenfor kan du se, hvilke klasser du kan melde dig til i. 

Klasse 1. Leading Rein. Ryttere på 3-9 år. Ponyer under 122 cm. 

Klasse 2. First Ridden 1. Ryttere på max 12 år.  Ponyer under 128 cm 

Klasse 3. First Ridden 2. 

Klasse 4. First Ridden 3. 

Klasse 5. Familie-klasse. Ponyen rides af barn i Leading Rein/First Ridden 1 (aldersgruppe 3-9 

år/max. 12 år), dernæst af en voksen (fra 16 år) i valgfrit program uden galop.  

Klasse 6. Novice for unge, urutinerede ponyer (4 – 6 år). Rides som en Open Ridden 1. 

Klasse 7. Open Ridden 1 

Klasse 8. Open Ridden 2 

Klasse 9. Working Hunter First Ridden 1. Springene vil, for alle racer, have følgende mål: min 

højde 40 cm, max højde 50 cm, max bredde 40 cm. 

Klasse 10. Working Hunter First Ridden 3. Springene vil have de i reglerne for Working Hunter 

under punkt e) angivne mål. 

Klasse 11. Working Hunter Open Ridden 1. Springene vil have de i reglerne for Working Hunter 

under punkt e) angivne mål. 

http://www.mountainandmoorland.dk/
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Klasse 12. Køreklasse. For et- og to-spand. Klassen udføres som en First Ridden 3 uden galop, dog 

vil der være eksteriørbedømmelse for alle ponyerne inden klassen starter. Klassen kan 

evt. deles i et- og to-spand, samt efter kuskens alder. 

De to bedst placerede ekvipager i hver klasse går videre til finalen ”Best performance”. 

 

Økonomi: 

Deltagergebyr for ponyer,  

der ikke er tilmeldt anden aktivitet (dækker boks + 2 armbånd): 200 kr./pony 

Derudover betales pr. klasse:  

Klasse 1, 2, 3 og 4 180 kr./ekvipage 

Klasse 5  350 kr./par 

Klasse 6, 7, 8 og 12 200 kr./ekvipage 

Klasse 9, 10 og 11 250 kr./ekvipage 

 

Strøelse, foder og spande skal medbringes, og bokse skal muges før hjemrejse.  

Store Hestedag henstiller til, at alle ponyer er vaccineret. 

 

Tilmelding: 

Udfyld tilmeldingsskemaet og send det, enten som mail til:  

evakainoe@gmail.com eller som brev til Eva Kainø, Præstøvej 73, 4640 Faxe. 

Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet, da vi af tidsmæssige årsager må begrænse 

deltagerantallet. Tilmeldingen skal være i hænde senest d. 5. august 2013. 
 

www.mountainandmoorland.dk 
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