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TÄVLINGSINFORMATION IHD 2018 
 
Islandshästens Dag 25 mars 2018 äger rum i Helsingborgs fantastiska ridhus HFRK. Tävlingen är 
inofficiell. Det kommer finnas marknadsgata samt matvagnar på plats. All information kring tävlingen 
kommer finnas här på hemsidan. 
 
Anmälan göres via ICESALE, där kan du också läsa mer om klasser och tävlingsinformation. 

 

TÄVLINGSKLASSER 

Barn med ledare: Barnet till häst leds fram av ledare på marken. Gärna utklädda. Häst som 
deltar i denna klass tillåts tävla i annan klass också. 

Firmakeppniklasser: 

Lättklasser: För de ekipage som tidigare ridit på max 4,7 i snittpoäng i Fipo-klass 
• Barnklass- till och med 13 år 
• Tonår- till och med 17 år 
• Vuxen- senior 

 
Mellanklasser: För de ekipage som ridit på 4,8-5,7 i snittpoäng i Fipo-klass. 

• Tonår- till och med 17 år 
• Vuxen- senior 

 
Elitklasser: För de ekipage som ridit på 5,8 i snittpoäng eller högre i Fipo-klass. 

• Tonår- till och med 17 år 
• Vuxen- senior 

 
Unghästklass- hästar födda 2012 och 2013 dvs 5-6år gamla. 
 
 
Övriga klasser: 

Showpass 
Glamourpass 
Oldies but Goldies: För ryttare som är 50 år +. 
 



171208 2(3) 
 
 
ANMÄLNINGSREGLER 
 
Endast hästar som tävlar klassen "barn med ledare", får hästen ställa upp i annan klass med 
annan ryttare. 

Ekipage får Ej ställa upp i två firmakeppninklasser . 

Ett ekipage får endast ställa upp i två olika klass sorter dvs en firmakeppniklass och en övrig 
klass. 

Exempel på kombinationer som är ok att rida, se nedan: 

Showpass och firmakeppniklass-OK 

Oldies but Goldies och showpass-OK 

Showpass och Glamourpass-OK 

Firmakeppniklass och Glamourpass-OK 

 

TÄVLINGSREGLER: 

Tävlingen är inofficiell men följer FIPO:s regler gällande all utrustning.  
Det kommer vara 3 nya domare som dömer tävlingen.  
Hästpass, vaccination måste visas vid incheckning samt ryttarförsäkran måste lämnas. Ingen 
ryttarlicens behövs. 50% av anmälningsavgiften återbetalas endast vid vet.intyg. Gäller ej för 
strykningar. Strykningar meddelas tävlingsledaren i så god tid som möjligt. 
 
Ekipagefördelning i firmakeppniklasserna, 
Lättklass: För de ekipage som tidigare ridit på max 4,7 i snittpoäng i Fipo-klass. 
Mellanklass: För de ekipage som ridit på 4,8-5,7 i snittpoäng i Fipo-klass. 
Elitklass: För de ekipage som ridit på 5,8 i snittpoäng eller högre i Fipo-klass. 
 
Firmakeppniklasserna rids enligt följande: 
 
Lättklass barn, gärna utklädda. Det är tillåtet att rida i alla gångarter om detta sker kontrollerat. 
 
I Unghäst-, Lätta-, Mellan-, och Elitklasser är det Firmakeppni som gäller. Det innebär att man rider 
valfri gångart och det är lov att byta gångart under heatet. Det är MAX 10 ekipage/heat och totalt 
från alla heat tas 15 ekipage ut för semifinal. Från semifinal går 8 ekipage vidare till final, placering 1-
8. Unghästklass: 5 och 6 åringar (födda -12 & -13). 
 
OBS! Kvalgränser är satta för att få en så jämn fördelning mellan klasserna som möjligt, har man ridit 
över kvalgränsen ska man anmäla sig i klassen högre. Tävlingsarrangören har rätt att efter kontakt 
med ryttaren flytta ekipaget upp/ner i klasserna. 
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Övriga klasser rids enligt följande: 
 
Barn med ledare: Ekipagen får gärna vara utklädda. Alla ska ledas från marken av en vuxen. 
Gångarterna skritt trav tölt är tillåtna. 
  
 
Showpass: Max 10 ekipage. Ryttarna har två försök på sig. Rider flygande pass genom ridhuset (från 
stora ingången till lilla ridhuset) 1&1 löpande på speakerns komando. Bedöms gör passkvalité, 
hastighet samt läggning. 
 
Glamourpass: Max 10 ekipage. Ryttarna har totalt ett varv på sig att visa två passläggningar på 
ridhuset långsidor i en följd. Klassen rids 1&1 löpande. Rider in via lilla ridhuset och väljer varv start 
sker på motsatta kortsidan (under speakertornet). Bedöms gör passkvalité, hastighet, läggning samt 
nersaktning.  
 
Oldies but Goldies: För ryttare som är 50 år +. Rider i heat om max 10 ekipage/heat och på speakerns 
komando ska valfritt tempo tölt och trav visas i båda varven. 15 ekipage tas ut till semifinal och totalt 
går 8 vidare till final med placering 1-8. 
 
 
Tävlingsledare & Kontaktperson: Emilia Lif, info@islandshastensdag.se  
 

Ett mer detaljerat ryttarbrev kommer att finnas här på hemsidan närmare 
tävlingsdagen, så håll utkik ! 


