GRUNDPROPOSITION
SHETLAND NORDS BRUKSTÄVLING
Tävlingarna är endast öppen för renrasiga shetlandsponnyer (raskod 38 med pass utfärdat av Sveriges
Shetlandssällskap eller motsvarande utländsk stambok). Övervuxna ponnyer eller ponnyer med bettfel får delta
i brukstävlingarna, dock så är det upp till arrangörerna om de får tävla om hederstitlar, detta kommer framgå i
småproppen.
Tävlingarna kan vara en deltävling i Nordcupen, vilket innebär att Nordmedlemmar kan samla poäng i cupen, se
i småproppen om det är en tävling som inkluderar Nordcupen.
1. När anmälningstiden utgår står i småproppen. Anmälningsavgiften anges i småproppen och sätts in på
Shetland Nords pg: 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag. Uppge ”? bruks” och ponnyns namn på betalningen.
Efteranmälningar mottages ej, om inte annat står i småproppen. För sent inkommen anmälningsblankett eller
betalning kommer debiteras dubbel avgift.
2. Tävlingen hålls i ridhus/grusbana/gräsbana, anges i småproppen.
3. Följande klasser kan anordnas:
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7
Klass 8
Klass 9
Klass 10
Klass 11
Klass 12
Klass 13
Klass 14
Klass 15
Klass 16
Klass 17
Klass 18
Klass 19
Klass 20
Klass 21
Klass 22
Klass 23
Klass 24
Klass 25
Klass 26
Klass 27
Klass 28
Klass 29
Klass 30
Klass 31
Klass 32
Klass 33
Klass 34
Klass 35

Precision, riden med ledare
Clear Round
Precision, riden, minior med vuxen på banan
Bed A:0
Precision, riden, junior
Bed A:0
Precision, tömkörd, junior
Bed A:0
Precision, tömkörd, senior
Bed A:0
Agility vid hand, minior med vuxen på banan
Bed A:0
Agility vid hand, junior
Bed A:0
Agility vid hand, senior
Bed A:0
Agility, riden, minor med vuxen på banan
Bed A:0
Agility, riden, junior
Bed A:0
Agility, tömkörd, junior
Bed A:0
Agility, tömkörd, senior
Bed A:0
Clear Round Agility (vid hand, riden eller tömkörd)
Ingen tidtagning
Clear Round Precision (riden eller tömkörd)
Ingen tidtagning
Hoppning 10 cm med ledare el. vuxen på banan
Clear Round
Hoppning 20 cm med el. utan vuxen på banan
Bed A:0
Hoppning 30 cm
Bed A:0
Hoppning 40 cm
Bed A:0
Hoppning, tömkörd, junior
Bed A:0
Hoppning, tömkörd, senior
Bed A:0
Handlerhoppning, minor med vuxen på banan
Bed A:0
Handlerhoppning, junior
Bed A:0
Handlerhoppning, senior
Bed A:0
Lagtävling hoppning
Bed A:0
Lagtävling agility
Bed A:0
Poänghoppning*
Precisionskörning, minior med vuxen i vagnen
Bed A:0
Precisionskörning, junior med vuxen i vagnen
Bed A:0
Precisionskörning, senior
Bed A:0
Dressyr, minior
Dressyr, junior
Lead Rein (kan även genomföras som tömkörd och körd, anges i småproppen)
First Ridden (kan även genomföras som tömkörd och körd, anges i småproppen)
Novice Ridden (kan även genomföras som tömkörd och körd, anges i småproppen)
Övrigt (se småproppen)

Ålder på handler/ryttare/kusk indelas enligt nedan:
Clear Round 3 år och äldre
Minior 5- 9 år
Junior 10-15 år
Senior 16 år och äldre
Ålder räknas efter kalenderår.
Längd- viktgräns för ryttare är 147 cm samt 47 kg med sadel. Vid misstanke om gränsfall så kan
tävlingsansvarig kräva vägning och mätning av ryttare på plats men då vägs och mäts alla i samma klass, om
någon överskrider gränserna får denna chans att byta klass till tömkörd om det är möjligt. Dock ska alla ridna
ekipage se proportionerliga ut, oproportionerliga ekipage kan uteslutas. Detta för ponnyernas välfärd.
Vid anmälan till klass 13 och 14 ange om det gäller för hand/riden/tömkörd.
Vid anmälan till klass 24 & 25 ange då lagmedlemmar i respektive disciplin.
4. Bedömning
Bedömning A:0 innebär att banan genomförs en gång på tid. Placering efter minst antal fel och snabbast tid.
Rosett till alla ekipage (minior & junior) som genomför tävlingen.
Clear Round innebär att banan genomförs en gång utan tidtagning och alla felfria ekipage erhåller rosett.
5. Så här går det till:
Precision : Banan består av portar av koner och bommar. Även slalom mellan koner/pinnar kan förekomma. I
tömkörd klass ska hela ekipaget igenom portarna. Rivning eller vägran/ej genomfört hinder medför 4 fel.
Portbredd riden och tömkörd klass: 60 cm
Körd precision: Banan består av portar av koner och bommar. Även slalom mellan koner/pinnar kan
förekomma. Rivning eller vägran/ej genomfört hinder medför 4 fel. Portbredd är vagnsbredd + antal cm som
anges i små proppen.
Agility: Rivning, ej korrekt genomfört hinder eller vägran/ej genomfört hinder medför 4 fel. I tömkörd agility ska
hela ekipaget genom/över hindren, förutom om vippbräda/bro/pall/låda förekommer där kusken går vid sidan
av.
Handlerhoppning: Handlern hoppar tillsammans med ponnyn en bana bestående av ett antal hinder på 20cm
för minorer och juniorer och 30 cm för seniorer. Banan går på tid och rivning eller vägran medför 4 fel, oavsett
om det är ponnyn eller handlern som är orsaken.
Hoppning: Ekipaget hoppar en bana bestående av ett antal hinder. Banan går på tid och rivning eller vägran
medför 4 fel. Kan genomföras för minior/junior, anges i småproppen.
Poänghoppning: Ekipaget ska inom en utsatt tid hoppa så många hinder som möjligt i olika svårighetsgrad för
att samla så mycket poäng som möjligt. Ett hinder får inte hoppas flera gånger i rad oavsett från vilket håll det
tas. Flest poäng vinner. Rivning eller vägran ger inga minuspoäng eller fel utan bara de klarade hindrena räknas.
Kan genomföras för hand/riden/tömkörd anges i småproppen. Hindrena kan varjera i höjd från 10cm och uppåt.
Tömkörd hoppning: Kusken hoppar tillsammans med ponnyn en bana bestående av ett antal hinder på 20 cm
höjd. Banan går på tid och rivning eller vägran medför 4 fel, oavsett om det är ponnyn eller kusken som är
orsaken.
Lagtävling hoppning: Laget ska bestå av ett ridet ekipage, ett tömkört och ett för hand. Hinder höjd 20cm.
Samma bana rids, tömkörs och springs av alla i laget. Turordning i laget får avgöras själva. Växling sker via
handklapp. Banan går på tid och rivning eller vägran medför 4 fel, oavsett om det är ponnyn eller
handlern/kusken som är orsaken.

Lagtävling agility: Laget ska bestå av ett ridet ekipage, ett tömkört och ett för hand. Samma bana rids, tömkörs
och springs av alla i laget. Turordning i laget får avgöras själva. Växling sker via handklapp. Rivning, ej korrekt
genomfört hinder eller vägran/ej genomfört hinder medför 4 fel. I tömkörd agility ska hela ekipaget genom/över
hindren, förutom om vippbräda/bro/pall/låda förekommer där kusken går vid sidan av.
Dressyr: Rids enligt program som anges i småproppen.
Lead Rein: Alla i klassen rider in på banan samtidigt, på led med ordentligt utrymme emellan sig, i skritt.
Domaren talar med hjälp av stewarden om för ryttarna när han /hon vill att de skall göra halt och var. Efter det
travar ryttarna en och en med hjälp av ledaren ett halvt varv längst spåret. Efter det att alla ryttarna gjort detta
ställer de upp där domaren anvisar. De blir sedan ombedda att göra en individuell uppvisning.
Två exempel:
1.) skritta bort från domaren, trava i en halvcirkel, bryt av till skritt igen och skritta tillbaka till domaren. Gör
halt, hälsa och gå sedan tillbaka till anvisad plats.
2.) Skritta bort från domaren, rid en åtta i trav. Bryt av till skritt och gör halt inför domaren. Hälsa och rid
tillbaka till anvisad plats.
Efter detta rider alla i klassen, på stewardens anmodan, runt banan igen tills domaren rangerat klassen. Klassen
skall dömas efter ridförmåga, ponnyns lämplighet och presentation av ponny, ryttare och ledare.
Samma ekipage kan bara delta i en av dessa klasser (Lead Rein, First Ridden, Novice Ridden)
First Ridden: Hela klassen kommer in på banan samtidigt, på led med ordentligt med utrymme emellan
ekipagen. Stewarden kommer på domarens anmodan tala om för ryttarna när de ska komma fram i trav. Efter
detta kommer stewarden, på domarens anmodan tala om för klassen när de ska återgå till skritt. Efter detta
kommer hela klassen på stewardens anmodan, ställa upp på en rak linje på ringens ena halva. Varje deltagare
visar sedan ett individuellt program efter det att denna gjort halt inför domaren.
En sådan uppvisning kan gå till på följande sätt: Ryttaren skrittar bort från domaren, utför en åtta över
diagonalen i trav. Rider tillbaka mot domaren i trav, bryter av till skritt och gör halt framför domaren. Ryttaren
hälsar och återvänder sedan bakifrån till uppställningslinjen. Efter det att alla gjort sin individuella uppvisning
rider alla runt banan i skritt medan domaren gör sin rangering. Rosetterna delas ut och deltagarna lämnar
sedan ringen i trav.
Klassen bedöms efter programmets genomförande, allmän prestation, ryttarens storlek i förhållande till ponnyn
och förmågan att rida på ring tillsammans med andra.
Poäng ges som följer: 50% ridning och ponnyns uppförande. 50% conformation och typ. Man bör komma ihåg
att det är väldigt viktigt att ponnyn skall vara säker att rida samt att den ska uppföra sig korrekt.
Samma ekipage kan bara delta i en av dessa klasser (Led Rain, First Ridden, Novice Ridden)
Novice Ridden: Hela klassen kommer in på banan samtidigt med ordentligtutrymme mellan ekipagen. Ryttaren
ska ej få straffpoäng om den passerar andra ponnyer för att skapa mer utrymme. Stewarden kommer, på
domarens anmodan, be klassen att trava, sedan galoppera, byta varv i trav för att sedan galoppera. Stewarden
kommer, på domarens anmodan, be klassen att återgå till trav, sedan skritt för att efter det ställa upp på en linje
på ringens ena halva.
Varje deltagare utför sedan en individuell uppvisning.
En sådan uppvisning kan gå till på följande sätt: Ryttaren rider fram till domaren och gör halt. Då domaren så
säger börjar ryttaren sin uppvisning. Uppvisningen bör innehålla skritt, trav i båda varven, galopp i båda varven,
halt hälsning inför domaren. Efter uppvisningen återvänder ryttaren till linjen bakifrån.
Då alla ryttare gjort sin individuella uppvisning kan domaren om hon/han så önska be alla ryttare sitta av. I detta
fall sadlas ponnyerna av och skötare kommer in på banan för att Vara ryttaren behjälplig. Ryttaren visar sedan
ponnyn på domarens anmodan.
Efter detta sitter alla upp och rider runt banan i skritt. Domaren kan nu, genom stewarden, be att varje ekipage
galopperar ett halvt varv runt banan en och en. Efter detta rangerar sedan domaren klassen och rosetter delas
ut. Klassen lämnar banan i antingen trav eller galopp.
Samma ekipage kan bara delta i en av dessa klasser (Lead Rein, First Ridden, Novice Ridden)

Fel väg innebär uteslutning i alla klasser.
6. Regler:
HJÄLMKRAV: Alla som beträder bruksbanan med ponny ska bära hjälm, dvs även medhjälpare/ledare.
ANTAL STARTER: Ponny kan maximalt göra tio starter under dagen.
ÅLDER: För att starta i agility, tömkörning, handlerhoppning ska ponnyn vara minst tre år gammal, i rid- och
körklass minst 4 år.
UTRUSTNING: Ponnyn ska vara iförd träns med vanligt tränsbett (rakt, två- eller tredelat). Denna regel är satt av
säkerhetsskäl. Dispens kan sökas för bettlösa alternativ, men inte skarpare betsling. Utrustning ska vara hel och
väl tillpassad. Undermålig utrustning leder till uteslutning.
UPPFÖRANDE: Ekipage som uppträder på sådant sätt att det av arrangören ses som en säkerhetsrisk, kommer
att avvisas från tävlingsplatsen. Hingst ska hanteras med särskild hänsyn till övriga deltagare. Barn under 9 år får
inte leda hingst för hand. Barn mellan 9-14 år ska ha vuxen på banan om de ska leda hingst för hand.
SPÖ/PISK: I alla klasser är ridspö/körpisk tillåtet, men inget krav. Spö/pisk får inte missbrukas, missbrukas
spö/pisk blir man tillsagd samt kan bli utesluten.
DRÄKTIGA STON/STON MED FÖL VID SIDAN: Betäckta ston får på ägarens ansvar delta som längst fram till och
med fjärde dräktighetsmånaden. Ston med föl vid sidan har inte rätt att deltaga så länge fölet ej är avvant.
RIDKLASS: Ekipage kan bara starta i en ridklass (1 eller 2), men det går bra att starta med flera ponnyer i samma
klass. Ryttare kan även starta ungponny i klass 1 och mer rutinerad ponny i klass 2. I ledklass ska grimskaftet
vara fäst i antingen nosgrimman eller vänster bettring. Ledaren får inte styra ponnyn utan finns enbart med som
ett stöd. Ledaren ska gå utanför portarna (där så är möjligt). Säkerhetsväst rekommenderas på ryttare.
TÖMKÖRNINGSKLASS: Ponnyn ska ha däckel alternativt sele. Tömmen ska löpa genom de översta ringarna på
däckeln om valbarhet finns. Tömmen ska vara så lång att kusken kan hålla ett säkert avstånd från ponnyns
bakdel. Vid tömkördhoppning så är höjden 20cm.
KÖRKLASS: För kusk 18 år och äldre är groom på vagnen frivilligt. Kusk under 18 år ska ha en groom lägst 15 år
gammal med sig på vagnen, alternativt på eller i direkt anslutning till banan för att snabbt kunna få hjälp om
problem uppstår.
AGILITY: Ponnyn leds i ledtygel/grimskaft (löpande genom vänster bettring, under hakan och fäst i höger
bettring) eller vanliga tyglar, men tyglar måste i så fall vara delbara och öppnade på mitten. Delta får av
säkerhetsskäl inte användas då det finns risk för att det kan fastna i vissa hinder.
HANDLERHOPPNING: Ponnyn leds i ledtygel/grimskaft (löpande genom vänster bettring, under hakan och fäst i
höger bettring) eller vanliga tyglar, men tyglar måste i så fall vara delbara och öppnade på mitten. Höjd för
miniorer och juniorer är 20cm och för seniorer 30cm. Vid poänghoppning så kan vissa hinder i högre höjd
förekomma men de är frivilliga att hoppa.
HOPPNING: Ekipage kan bara starta i en ridklass (15 eller 16-18) det går bra att starta med flera ponnyer i
samma klass. Ryttare kan även starta ungponny i klass 15 och mer rutinerad ponny i klass 16-18. I ledklass ska
grimskaftet vara fäst i antingen nosgrimman eller vänster bettring. Ledaren får inte styra ponnyn utan finns
enbart med som ett stöd. Säkerhetsväst rekommenderas på ryttaren.
7. Anmälan på Shetland Nords anmälningsblankett som finns på hemsidan www.shetlandnord.com under
”Kalender” i menyn. Det går bra att använda en blankett per ekipage.
Vart anmälan ska skickas står i småproppen.
8. Frågor angående grundpropositionen ställs till Shetland Nords styrelse, finns på hemsidan
www.shetlandnord.com Frågor till respektive tävling ställs till tävlingsansvarig och står i småproppen.
9. Deltagarmeddelande samt preliminär startlista kommer att finnas på hemsidan www.shetlandnord.com
innan tävlingen.

10. Placeringar och poäng
Antal placeringar är beroende av antal startande. För att bli placerad krävs att ekipaget genomfört klassen.
Endast Nordmedlemmar kan samla poäng i Nordcupen.
ANTAL STARTANDE

ANTAL PLACERADE

PLACERING

ROSETT

POÄNG

1-2
3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
Osv.

Clear Round
1
2
3
4
5
6
7

--1
2
3
4
5
6
7
8
9 och därefter

Blå/vit eller deltagarrosett
Blå/gul
Blå
Gul
Röd
Grön
Vit
Vit
Vit
Vit

--10
8
7
6
5
4
3
2
1

11. Olika priser kan komma att delas ut på tävlingarna, vilka priser och vilka regler framgår i småproppen.
12. Om Allroundchampion/Reserv Allroundchampion utses (anges i småproppen) så räknas det ut genom att
man lägger ihop bästa resultatet i varje inviduell gren, tex om det tävlas i hoppning, precision och agility, så
räknas bästa resultatet i hoppning + bästa resultat i precision + bästa resultat i agility osv. För att kunna tävla om
Allround titlarna så måste man ha gjort minst en start i varje inviduell gren (tex en start i hoppklass, en start i
precisionsklass osv.) Om det även är utställning på tävlingen så räknas dessa poäng in enligt nedan:
Poäng ges för placeringar i tävlingsklass enligt tabellen nedan.
Poäng i utställningsklass:
43 p eller mer 10p
41-42p
9p
40p
8p
38-39p
6p
35-37p
4p
< 35p
1p
Klassvinst i konkurrens 1 p extra
Championat 3 p extra
BIS, Res BIS 5 p extra
Extrapoäng kan bara tillgodoräknas en gång per ponny, dvs att om ponnyn blir både klassvinnare och champion
ges 3 poäng extra, blir den klassvinnare, champion och BIS ges 5 poäng extra.
Om Brukschampion/Reserv Brukschampion utses (anges i småproppen) så räknas de fem bästa resultaten ihop,
oavsett gren resultatet erhölls i.
För att så många som möjligt ska ha chans att vinna Allroundchampion och Brukschampion så kan inte samma
ponny vinna dessa titlar på samma tävling, Allroundchampion går före Brukschampion.
Vid lika slutpoäng kommer i första hand övriga bruksresultat vägas in, flest 10 poäng, flest 8 poäng osv. Sedan
har ponny som tävlats av barn företräde.
OBS! Deltagare är själv ansvarig för att olycksfallsförsäkring finns. Allt
deltagande sker alltså på egen risk.
Varmt välkomna!

