
I ovan nämnda tävlingar/klasser kan följande anordnas: 

A-klass 
Open, för ryttare oavsett ålder. 

Ungdom (Youth), för ungdomar som den 1 januari tävlingsåret, inte fyllt 19 år. 
Kombinationen Ungdom Senior/ Junior/All-Ages, är tillåtet. Betslingsregler 
enligt nedan. 
 
Senior, hästar sex år och äldre, ska ridas på stångbett. 
 
Junior, hästar fem år och yngre, får ridas på stångbett, bosal eller tränsbett.  
 
All-Ages, alla hästar oavsett ålder, ska ridas med betsling i enlighet med 
hästens åldersregler. 

B-klass 
Samma regler som A-klass. 

C-klass 
Samma regler som A och B klass. Dock får alla hästar oavsett ålder, ridas på 
valfritt bett, godkänt enligt denna regelbok. Om hästen rids på stångbett får 
endast en hand användas. 

D-klass 

Samma regler som för C-klass men med följande tillägg: Hästar som 
tävlar i D-klass får inte ridas på stångbett. I denna klass bör arrangören 
se till att mönster är utformade så att så många som möjlig rider 
godkänd ritt.  

Allt för att uppmuntra till fortsatt tävlande. 

E-klass 
Samma regler som för D-klass. 
Lämplig att arrangera i samarbete med lokal ridskola. 
I denna klass bör arrangören se till att mönster är så utformade att så 
många som möjligt rider godkänd ritt. Allt för att uppmuntra till fortsatt 
tävlande. 

Såsom allmänna klassanvisningar gäller följande: 

 Tävlingar godkända av Regionen publiceras årligen på hemsidan. Tid och plats 

för tävlingarnas genomförande anges. Propositioner inkomna till Regionen 

publiceras på www.wras.se. Arrangören är alltid ansvarig för att propositioner 

http://www.wras.se/


delges samtliga WRAS anslutna klubbar och skickar propositioner i god tid 

(dock senast 1 månad) före tävlingsdatum till WRAS för publicering på 

hemsidan. 

 I propositionen ska anges vilken dag och i vilken ordning, de olika klasserna 
genomförs. I propositionen ska även klasspecifik information finnas med. 
 

• Arrangör ska till den tävlande, i god tid, före tävling utsända ett 
ryttarmeddelande innehållande följande punkter:  

• Anmäld i klass(er) 
• Plats, vägbeskrivning 
• Om möjligt klassernas tidsschema 
• Domare 
Eventuella veterinärbesiktningstider 
 
A. För deltagande i klass gäller att hästen ska vara vaccinerad enligt WRAS 
gällande bestämmelser.  
 
B. Klassdeltagare ska kunna uppvisa gällande medlemskap i en WRAS-
ansluten klubb.  

 
 
C. Samtliga berörda klassdeltagare ska ha giltig ryttar- och hästlicens samt 
kunna visa upp ev boskapslicens. Deltagare från andra länder som ska tävla i 
boskapsklasser ska inneha boskapslicens (svenskt eller motsvarande kort som 
gäller i hemlandet). Underlåtenhet att göra så medför diskvalifikation samt 
kan medföra disciplinpåföljd. 
 
D. Tävlingsledningen är ansvarig för att nödvändigt antal funktionärer finns 
avdelade. Av propositionen ska framgå vem som är ansvarig domare samt 
tävlingsledare. 
E. Startlistor och förekommande mönster ska anslås senast en timme före 
respektive klass början. 
 

H De mönster som ska användas till de olika klasserna tas fram enligt 
överenskommelse mellan domare och tävlingsledare. Dvs. både domare och 
tävlingsledare har individuellt möjlighet att ta fram mönster. 
Domare eller tävlingsledning har rätt att begära ändring av mönster på grund 
av fel svårighetsgrad med hänsyn till tävlingen/klassens nivå. 
 



I. Protest ska vara skriftlig och inlämnas till tävlings- ledningen senast sextio 
minuter efter avslutad klass.  Den ska åtföljas av en avgift på etthundra (100) 
kronor. Avgiften återbetalas i det fall protesten bifalles, i annat fall tillfaller 
avgiften arrangerande klubb. Inlämnad 
protest ska behandlas av tävlingsledningen inom ett dygn från inlämnandet 
samt att kopia på tävlingsledningens motivering och beslut sänds till 
tävlingsansvarig i förbundsstyrelsen för kännedom och eventuella disciplinära 
åtgärder.  Om någon åskådare anmäler missförhållande ska tävlingsledaren 
undersöka riktigheten i påpekandet. Protest gällande domslut behandlas 
inte. 

Protester som tävlingsledaren inte anser sig kunna behandla ska snarast 
insändas till Regionen- alternativt Förbundsstyrelsen, med kommentarer, samt 
skälet till varför protesten inte kunnat behandlas 

Tävlingsledarens beslut kan överklagas till Regionen- alternativt 
Förbundsstyrelse, inom 14 dagar efter beslutet. 

 

Det är tillåtet att arrangera Junior-, Senior-, All -Ages, Open samt 
Ungdomsklass (Youth) i alla ridklasser. 
Triangelmärkta hästar får inte delta i någon slags klass. 
 
A. Endast juniorhästar dvs. hästar fem år och yngre, får delta i Juniorklass. 
 
B. Endast seniorhästar, dvs. hästar sex år och äldre, får delta i Seniorklass. 
 
C. Junior- och Seniorklass får slås ihop, om två eller färre ekipage är 
anmälda till någon av klasserna. En All-Agesklass får delas efter beslut av 
domare samt 
tävlingsledning och med ett enhälligt godkännande av alla anmälda i berörda 
klass/er. 
 
Vid delning av en klass, bör tävlingsledare och domare dela upp ekipagen så 
att det blir en jämn fördelning av hästraser i alla grupperna. 
 
I alla ridklasser, där deltagare visar upp sig enskilt, ska startordningen lottas. 
Tävlingsledningen avgör om efteranmäld deltagare startar först eller sist i 
klassen. Vare sig de tävlande visar upp sig enskilt eller gemensamt, ska 
samtliga anmälda vara samlade i god tid före bedömningen. Start ska ske på 
utsatt tid och inga dröjsmål får förekomma. Bedömningen börjar så fort 
den/de tävlande går in på banan. Deltagare ska förbli startberedda intill dess 



domare meddelar annorlunda. En försenad deltagare får nekas att starta. 
Omstart tillåts inte pga. fel i deltagares utrustning. Orsakar försening eller att 
en start inte kan fullföljas, ska den tävlande diskvalificeras. 
 
I alla klasser ska hästen ridas gränsle. Ryttaren ska sitta ner i trav och inte rida 
lätt. Undantag timeventsklasser och ranch riding där det är tillåtet med 
lättridning. 

 
I klasser där ryggning föreskrivs, får domaren enligt eget gottfinnande, 
begära ryggning enbart av Finalisterna i klassen. Gäller Western Pleasure 
och Western Horsemanship i railworken (på spåret). 

 
Följande terminologi ska gälla i klasser, där en speciell gångart begärs: 
 
 
Skritt (walk) är en naturligt fyrtaktig gångart som ska vara ren och taktmässig 
med fria rörelser. Hästen ska bjuda framåt och ha en steglängd i proportion 
till sin storlek. 
Trav  och jog är en mjuk, vägvinnande, tvåtaktig gångart där hästen arbetar 
växelvis med de diagonala benparen. Jog ska vara ren, balanserad och med 
framåtgripande rörelser. Hästar som skrittar med bakbenen och travar med 
frambenen eller rör sig i passgång anses inte framförda i rätt gångart. När 
hästen beordras till ökad jog ska den länga på steget med samma mjuka 
rörelse. 

Ökad trav  och extended jog är en naturligt tvåtaktig gångart, som ska vara 
vägvinnande, taktmässig och balanserad med framåtgripande rörelser. 
Mjukhet är viktigare än hastighet. Korta, snabba rörelser eller överilat tempo 
ska poängbestraffas. I ökad trav ska man se en tydlig ökning av steglängden. 

 
Galopp och lope är en ledig, rytmisk tretaktig gångart. I vänster varv ska 
hästen framföras i vänster galopp och i höger varv i höger galopp. Häst som 
rör sig i fyrtakt anses inte förevisad i en korrekt galopp. Galoppen ska vara 
samlad, med en naturlig steglängd och hästen ska ge ett avslappnat och mjukt 
intryck. Tempot ska vara naturligt och framåtbjudande för hästen. 

 
Ökad galopp och extended lope är när hästen genom en ökad språnglängd 
vinner mer mark i varje galoppsprång. 



I alla gångarter ska huvud och hals bäras i en naturlig och passande form med 
hänsyn till hästens kroppsbyggnad. 

 
Följande terminologi ska gälla i klasser där följande rörelser ingår 
 
En Stop är när hästen stannar genom att vinkla hasorna, välva ryggen och göra 
halt med bakdelen väl under sig. Framdelen ska förbli fri och hästen ska vara 
eftergiven i nacke och hals 
 
En Sliding Stop görs som ovan men här ska hästen glida (slide) in i Stop, 
genom att sätta bakbenen under sig och med frambenen fortsätta rörelsen 
framåt. 
 
En Rollback är ett stop och en 180° vändning på bakdelen som görs i en 
följd utan att stanna till. Hästen ska vända runt det inre bakbenet, som ska 
förbli i marken, och kliva framför och förbi det inre frambenet med det 
yttre. 
 
En Spin är en 360° vändning där hästen vänder runt det inre bakbenet, som 
ska förbli i marken, och kliver framför och förbi det inre frambenet med det 
yttre. Den ska utföras som en sammanhängande rörelse och hästen ska vara 
rak i kroppen. Huvud och hals får vara en aning ställda i rörelse-riktningen 
med nosen framför lodplanet och hästen ska förbli avslappnad. 

 

En Stride är två steg med hästens framben. T.ex. så betyder 2 strides 4 steg 
med frambenen och fler än 2 strides innebär att hästen tar minst 5 steg 
med frambenen. 
 

I alla klasser har domaren befogenhet att begära att utrustning eller klädsel 
som, enligt dennes mening, är farlig, kan ge hästen orättvis fördel eller 
synas inhuman, ändras eller tas bort. 

eller blödande sår som kommer i kontakt med bosalen, ska ekipaget 
diskvalificeras. 

Om hästens mun är bunden eller ihopdragen ska ekipaget diskvalificeras. 

Om hästens mun blöder, ska ekipaget diskvalificeras om domaren så 
bedömer. 

 



Om hästen verkar grinig, trög, apatisk, mager, uppdragen eller 
onormalt trött kan ekipaget poängbestraffas enligt domarens 
bedömande. 

 
Häst får inte ges poängavdrag för sättet på vilket denne bär sin svans, inte 
heller för ett naturligt svar med svansen på ryttarens hjälper eller vid 
galoppombyte. En domare får, efter egen bedömning, poängbestraffa en häst 
för onaturligt eller överdrivet svängande eller piskande med svansen eller för 
en helt orörlig svans som inte visar normala reaktioner. Tävlingsledningen så 
finner lämpligt. Dock ska de tävlande meddelas om de endast får tillgodoräkna 
sig poäng från final omgång, före kvalificeringsomgång. Ny startavgift ska inte 
tas ut för deltagande i finalomgång 
 

 

ÅLDERSREGLER/HÄST 
För att underlätta anmälan till klass ska hästens ålder anges som kalenderår, 
med start den 1 januari hästens födelseår. 

 
1. Hästen är ettåring under hela kalenderåret efter det år som hästen föddes, 

oavsett när under året hästen är född. 
2. En häst som föds någon gång under 2001 blir ettåring den 1 januari 2002, 

tvååring den 1 januari 2003 och treåring den 1 januari 2004. 
3. Deltagande hästar i ridklasserna bör inte vara yngre än fyra år. 
4. I Versatile Horse får endast seniorhästar starta. Undantag för VH mönster 6 

där även juniorhästar får starta. 
5. I timed event ska hästen vara minst 4 år. 

 

Följande hästar får inte starta i ridklasser godkända av WRAS 

1. Triangelmärkt häst. 
2. Sto dräktigt fr.o.m. femte dräktighetsmånaden. 
3. Sto med föl, där fölet är yngre än fyra månader. 

  Föl får icke medföras till tävlings- och framridningsbana. 
 
 

UNGDOMSREGLER 

WRAS rekommenderar att tävlingsarrangörer anordnar klasser för 
ungdomsryttare (Youth klasser). 



Ungdomar under 16 år (det år man fyller 16 år)  får inte rida/visa hingst i någon 
klass. 

ÅLDERSKRAV/RYTTARE 

Åldersgränser för ungdomsklasser får sättas av tävlingsledningen. Den ålder 
en tävlande uppnått den 1 januari innevarande år, ska betraktas som 
vederbörandes tävlingsålder under hela kalenderåret. Exempel: tävlande som 
fyller år i juli och är 18 år den första januari betraktas som 18 år under hela 
kalenderåret. Youthryttare är man under hela det året man har fyllt 19 år. 

Det rekommenderas att stora klasser delas. 

UPPTRÄDANDE 
Om en tävlande och/eller dennes far, mor, syster, bror, far/morföräldrar, 
styvföräldrar, styv far- eller morföräldrar, förmyndare eller annan 
representant(er) uppträder osportsligt kan anmälan ske till Disciplinnämnd, 
som t ex kan utdöma förbud mot att delta i respektive närvara vid tävlingar 
under viss tidsperiod. 

 

ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER 

Den tävlande är ansvarig för felaktiga uppgifter vid anmälan. Ekipage anmält 
till fel klass får överflyttas till rätt klass efter det att startlistan tryckts. Det är 
ryttarens ansvar att kunna tävlingsreglementet. 
 
Tävlande som stryker sig i en klass efter det att startanmälan gjorts, har 
inte rätt att återfå erlagd anmälningsavgift. Vid akut sjukdom eller skada 
hos den tävlande eller dennes häst som omöjliggör start eller allvarlig 
sjukdom eller dödsfall hos nära anhörig, ska alla prispengar som denne 
vunnit dittills i klassen, utbetalas. 
 
Sjukdom eller skada hos hästen ska styrkas med veterinärintyg. 
 


