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Regler for klubstævner hos HCWR 
 
HCWR afholder klasser i følgende kategorier: 

 Open 

 Amateur 

 Youth 

 Beginner 

 Novice Horse 

 Walk & Trot 
 
Der rides generelt efter AQHA regelbogen, men følgende særregler er gældende for de forskellige 
kategorier: 
 
Open: 

 Open ryttere er professionelle trænere eller folk der på anden vis tjener penge på at undervise  
eller ride heste for andre. 

 Open er åben for alle. 

 Bidreglerne følger AQHA regelbogen for Open klasser. Dvs. Man må ride med snaffelbid/Bosal og 2 
hænder eller stangbid og én hånd indtil hesten fylder 6 år. Altså Hestens 5. år med. Derefter skal der 
rides i stangbid og én hånd. 

Amateur: 

 Amateur er kun åben for Amateur ryttere. Dvs. Open, Beginner og Youth ryttere må ikke starte denne 
kategori. 

 Amateur ryttere må også gerne starte Open, Novice Horse og Walk & Trot kategorierne. 

 Bidreglerne følger AQHA regelbogen for Amateur klasser. Dvs. Man må ride med snaffelbid/Bosal  
og 2 hænder eller stangbid og én hånd indtil hesten fylder 6 år. Altså Hestens 5. år med. Derefter skal 
der rides i stangbid og én hånd. 

Youth: 

 Man er Youth rytter indtil det år man fylder 20 år, altså det 19. år med.  

 Youth er kun åben for Youth ryttere. Dvs. Open, Beginner og Amateur ryttere må ikke starte denne 
kategori. 

 Youth ryttere må også gerne starte Open, Novice Horse og Walk & Trot kategorierne. 

 Youth ryttere må ikke ride eller håndtere hingste på stævnepladsen. 

 Bidreglerne følger AQHA regelbogen for Youth klasser.  
Dvs. Man må ride med snaffelbid/Bosal og 2 hænder eller stangbid og én hånd indtil hesten fylder 6 år. 
Altså Hestens 5. år med. Derefter skal der rides i stangbid og én hånd. 

Beginner: 

 Beginner er kun åben for Beginner ryttere. Dvs. Open, Youth og Amateur ryttere må  

 ikke starte denne kategori. 

 En Beginner er en begynder-rytter uanset alder. Det er op til folk selv at vurdere om de hører  
hjemme i Beginner, men HCWR’s stævnearrangører forbeholder sig ret til at flytte en rytter op i 
henholdsvis Open, Amateur eller Youth hvis HCWR’s stævnearrangører ikke mener at man hører 
hjemme i Beginner. 

 Beginner ryttere må også gerne starte Open, Novice Horse og Walk & Trot kategorierne. 

 Beginner ryttere må ikke ride eller håndtere hingste på stævnepladsen. 

 Bidreglerne følger AQHA regelbogen for Novice Amateur klasser. Dvs. Man må ride med 
snaffelbid/Bosal og 2 hænder eller stangbid og én hånd uanset hestens alder. 

Novice Horse: 

 Novice Horse er kun åben for Novice Horses.  

 En Novice Horse er en ung eller uerfaren hest. En Novice Horse kan også være en ældre hest som for 
nyligt er omskolet til westernstilen. Det er op til folk selv at vurdere om deres hest hører hjemme i 



Novice Horse, men HCWR’s stævnearrangører forbeholder sig ret til at flytte en rytter op i henholdsvis 
Open, Amateur, Youth eller Beginner hvis HCWR’s stævnearrangører ikke mener at man hører  
hjemme i Novice Horse. 

 Novice Horse er åben for både Open, Amateur, Youth og Beginner Ryttere. 

 En Novice Horse må også gerne startes i Open, Amateur, Youth, Beginner og Walk & Trot  
kategorierne. 

 Bidreglerne følger AQHA regelbogen for Novice Amateur klasser. Dvs. Man må ride med 
snaffelbid/Bosal og 2 hænder eller stangbid og én hånd uanset hestens alder. 

Walk & Trot: 

 Walk & Trot er kun åben for Walk & Trot equipager.  

 En Walk & Trot equipage er en equipage der ikke føler sig sikker i galop. Det kan være en Begynder 
rytter der har det svært med galoppen – uanset hestens evner. Eller en equipage hvor hesten har det 
svært med galoppen – uanset rytterens evner.  Det er op til folk selv at vurdere om de hører hjemme i 
Walk & Trot, men HCWR’s stævnearrangører forbeholder sig ret til at flytte en rytter op i henholdsvis 
Open, Amateur, Youth eller Beginner hvis HCWR’s stævnearrangører ikke mener at man hører  
hjemme i Walk & Trot. 

 Walk & Trot equipagerne må også gerne starte Open, Amateur, Youth, Beginner og Novice Horse 
kategorierne. 

 Hingste er ikke tilladt i Walk & Trot klasserne. 

 Bidreglerne følger AQHA regelbogen for Novice Amateur klasser. Dvs. Man må ride med 
snaffelbid/Bosal og 2 hænder eller stangbid og én hånd uanset hestens alder. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


