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FORORD 

Denne regelbog er et oversat udsnit af relevante vedtægter og regler fra ASHA regelbogen, hvis du savner andre 
afsnit kan de findes i den amerikanske version. 
Først er der Generelle regler med præfiks GR, derefter de showrelaterede regler Events Rules, præfiks EV. 
Har du spørgsmål til reglerne er du velkommen til at kontakte Klaus Kielnhofer via mail på kika2@me.com  
Reining Patterns med dansk tekst er anført i et tillæg vedhæftet bagerst dette dokument. 
Du er naturligvis velkommen til at downloade denne udgave. Du kan downloade den amerikanske udgave fra ASHA’s 
hjemmeside. 
NB. Finder du en ”smutter” i tekst eller stavning må du meget sende info til kika2@me.com, så bliver det rettet 
senest med næste regel opdatering. På forhånd tak. 
 

GENERELLE REGLER 

GR-040 Medlemskab 
Medlemskab af ASHA er et privilegie, ikke en rettighed. Der er to former for medlemskab. Årligt og livstids 
medlemskab. Korrekt kvittering og medlemsskort bliver udstedt bed modtagelse af kontingent. 

A. Som en modydelse til ASHA for medlemsskabet, gives ASHA tilladelse til at bruge ethvert fotografi eller 
enhver form for lighed i gengivelse af et medlem, eventdeltager, hest, ejer eller deres hest og registrerede 
hests navne til at promovere ASHA’s formål og aktiviteter, inklusiv; men ikke begrænset til tredjepart med 
tilladelse fra ASHA. 

B. Ansøgningen for medlemskab skal, tydeligt, angive navnet (max 30 karakterer) hvortil medlemsskabet skal 
tilhøre. Gennem ansøgningen om medlemskab samtykker ansøgeren automatisk i at underlægge sig og 
adlyde alle foreningens vedtægter, regler, og anvisninger. 

C. Terminering eller afslag på ansøgning skal følge foreningens disciplinære procedurer for varsel, høring og 
midlertidig suspendering. 
Terminering eller afslaget kan betyde mistede rettigheder, som foreskrevet i foreningens disciplinære 
procedurer. 

D. Medlemskab bliver ikke refunderet. 
E. Når et medlemsskab er godkendt og færdigbehandlet får ansøgeren udstedt et medlemskort med et 

medlemsnummer. Dette nummer skal bruges i al korrespondance med foreningen og korstet skal fremvises 
ved deltagelse i ASHA godkendte events. 

Typer af medlemsskaber 
A. Årligt medlemskab – Der er medlemsskaber for personer for et-års perioder begyndende med den første dag 

i måneden hvor det købes (baseret på poststempling, maskinporto accepteres ikke) og udløber sidste dag i 
december samme år. Fornyelsesbesked sendes til medlemmernes sidst kendte adresse ikke senere end 60 
dage før årsskiftet. Ved udløb af det årlige medlemskab, fornyes det ved indbetaling af pågældendes års, 
gyldige kontingent. 
Medlemsskaber må kun udstedes personligt og kan ikke overføres. Der tilbydes følgende former for årligt 
medlemskab ASHA. Et individuelt medlemsskabe er begrænset til en person og udstedes i dennes legale 
navn. 

a. Voksent årligt medlemskab. 
Et årligt medlemskab for personer 19 år gammel og ældre, der giver privilegiet til at deltage i alle 
foreningens events og aktiviteter. 

b. Ungdoms årligt medlemskab. 
Et ungdomsmedlemsskab udstedes til drenge og piger i alder 8 til 18, pr 1´ste januar det pågældende 
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år, hvor ungdomsmedlemmet er berettiget til at modtage et Youth medlemskort med adgang til 
deltagelse i foreningens Youth divisions events og aktiviteter. 
Youth medlemmer kan ikke stemme eller være bestyrelsesmedlemmer. 

c. N/A 
B. Livstidsmedlemsskab – Dette medlemskab berettiger modtageren et Livstidsmedlemskort, et certifikat og 

modtage enhver forenings ydelse for livstid. Livstidsmedlemsskab er personligt og kan ikke overføres. 
Kontingenter – Det årlige kontingent er $25,00 for hvert voksent medlemskab og $15,00 for Youth. 
Livstidskontingent er et engangsbeløb på $250. 
 
GR-055 TV og Media regler 

A. Tilstedeværelse på en ASHA sanktioneret begivenhed, uanset i hvilken egenskab, autoriserer foreningen, 
dens repræsentanter, tilrettelæggere og udsendte til at fotografere, filme, streame, eller optage i enhver 
form (herefter refereret som mediemateriale) enhver person, ethvert dyr på det foreningsgodkendte 
område, og giver yderligere autorisation til at bruge vedkommendes navn, stemme og biografi, eller navn, 
afstamning og præstationsliste på ethvert dyr på området (herefter refereret som tilhørende materiale). 

B. Ovenfornævnte mediemateriale og tilhørende materiale må bruges af foreningen, af eget valg og beslutning 
på hvilken måde der bedst fremmer og promovere hensigten og formålet med ASHA. 
Dog således at nævnte mediemateriale og tilhørende materiale ikke bliver brugt til reklame for noget 
produkt uden at der er afgivet skriftlig tilladelse. 

C. Tilstedeværelsen på en ASHA sanktioneret begivenhed bekræfter på samtykke til vilkår og betingelser 
angivet ovenfor og skal erstatte en, ”ubegrænset frasigelse” og tilhørende frigørelseserklæring på enhver 
individuel tv, radio, film, fotografisk eller lignende rettighed, inklusiv privatlivsrettighed, enhver person eller 
ethvert dyr måtte have i eller til sådant mediemateriale og tilhørende materiale, når dette er anskaffet på en 
ASHA godkendt begivenhed,  af ASHA, eller foreningens repræsentanter, tilrettelæggere eller udsendte. 

D. Et foreningsmedlem, inklusiv et medlem der bruger ASHA data kommercielt, har pligt til at vedligeholde og 
beskytte præstationslister og ASHA’s værdier, inklusiv; men ikke begrænset til foreningens elektroniske data, 
tilgængeligt for medlemmerne via ASHA’s hjemmeside, eller anden arrangeret gensidig aftalt adgang hertil, 
og pligt til kun at bruge disse oplysninger til det formål ASHA har givet betinget licens til. Offentliggørelse af 
sådanne oplysninger skal vedhæftes følgende tilføjelse. ”This information was provided by the American 
Stock Horse Association from its Official Records”. 

 
GR-060 Sikkerhed på ASHA begivenheder 

A. Enhver ustyrlig hest vil blive bedt om at forlade stedet. Dette gælder alle heste; men især hingste. 
B. Enhver konkurrencerytter eller clinic deltager, der rider en hest ude af kontrol, vil blive bedt om at forlade 

området. 
C. I tilfældet at en hest eller rytter falder, fløjter dommeren og aktivitet skal stoppe mens hest og rytter bliver 

undersøgt for skader. 
D. Går noget udstyr i stykker, med risiko for en ulykke, fløjter dommeren og al aktivitet skal stoppe, hvorefter 

der ydes fornøden hjælp. 
E. Dommeren har ret til, når som helst at fløjte og stoppe eller udvise enhver deltager der ikke har kontrol over 

sin hest. 
F. Angående klasser der involvere kvæg, ASHA stræber efter sat sikre kvægets velfærd, samt velfærd får både 

hesten og rytteren der deltager. Foreningens begivenheder anbefales at have godt korrekt udstyr og 
førstehjælpsmidler i tilfældet af uheldig og skader. 

 
GR-070 Frigørelse for ansvar 

A. Foreningen er ikke ansvarlig for personskade eller for tab eller skade på ejendom, opstået under en ASHA 
aktivitet. Alle ejere, deltagere, hjælpere eller handlende skadesløsholde og friholde foreningen, dens 
officials, chefer og ansatte fra og imod alle fordringer, krav, sagsanlæg og udgifter af enhver art, inklusiv 
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advokatudgifter opstået af eller relateret på nogen måde til handlinger eller undladelser af en ejer, deltager 
eller handlende, eller handlinger af ethvert dyr under pasning, opsyn eller kontrol af ejeren, deltageren, 
hjælperen eller sælgeren. 
Fremvisningen af en underskrevet tilmelding eller forhandler formular, er gældende accept af betingelserne i 
denne regel. I tilfældet af at en tilmelding eller forhandler formular ikke er underskrevet og fremvist, er 
tilstedeværelsen på pladsen eller i salgsringen ved ethvert ASHA arrangement, som fremviser, hjælper, ejer 
eller forhandler gældende som accept for betingelserne i denne regel. 

B. Ansvars frasigelse for sikkerheden for show eller event deltagere 
a. Show/event management er ansvarlige for: tilstanden af show/event lokaliteten, inklusiv arena og 

øvelsesområder, show/event ansattes og repræsentanters ageren og kompetencer, udførslen af 
show/event aktiviteter og alle andre aspekter af et ASHA sanktioneret show/event. 

b. ASHA påtager sig ikke, eller acceptere ansvar for sikkerhed for dette show/event angående deltagere 
eller tredje parter, eller for heste eller and ejendom/værdi for disse. 

c. Som en ekspres betingelse til privilegiet at deltage i en ASHA sanktioneret show eller event påtager 
hver ejer af en hest, fremviser, træner, deltager sig risikoen ved at deltage og frigør og frasiger 
foreningen, dens officials, chefer, repræsentanter og ansatte fra enhver og al ansvar, uanset 
hvorledes opstået i forbindelse med skade på person eller ejendom, opstået som resultat af 
deltagelse i et show/event, afholdelse af et Show/event eller på show/event pladsen, deraf. 

C. Uden at påtage den endelige forpligtigelse til at overvåge mulige fysiske eller mentale handicaps på 
fremviserer, skulle tilstanden af en fremvisers fysiske eller mentale begrænsninger påkalde sig foreningens 
opmærksomhed, kan vedkommende blive nægtet privilegiet at deltage i ASHA sanktionerede begivenheder, 
indtil det tidspunkt hvor vedkommende fyldestgørende dokumenterer over for foreningen at vedkommende 
fysisk eller mentalt er fuldstændig i stand til at deltage uden at udgøre nogen betydelig risiko for eget eller 
andre deltageres helbred eller sikkerhed i den klasse vedkommende ønsker at deltage. Det er foreningens 
egen suveræne beslutning om vedkommende må bruge specialudstyr til at afhjælpe fysiske begrænsninger 
for at kunne deltage sikkert i en ASHA sanktioneret begivenhed. 

GR-071 Deltager opførsel 
Ingen deltager må henvende sig direkte til dommeren under en ASHA konkurrence, undtaget via en showofficial. En 
deltager må forespørge dommeren om dennes mening eller fortolkning gennem en showofficial, der så kan blive 
givet i overværelse af en show official, på intet tidspunkt er det tilladt, under konkurrencen, at der er forbindelse 
mellem dommeren og en deltager. 

A. ASHA medlemmer, ikke-medlemmer, fremvisere, trænere, ejere, ejeres repræsentanter, tilskuere og alle 
andre personer til stede på Event pladsen eller faciliteter skal agerer ordentligt, ansvarsfuldt, sportsligt og 
behandle hestene humant. Ethvert brud på dette vil udløse disciplinære procedurer. 
 

GR-072 Inhuman behandling 
Ingen person må behandle en hest inhumant, hvilket inkludere; men ikke begrænset til: 

A. Placerer et objekt i hestens mund, for at skabe unødvendig ubehag eller stress. 
B. Binde en hest på en måde der skaber unødvendig ubehag eller stress inklusiv; men ikke begrænset til, i en 

boks, trailer eller under longering eller ridning. 
C. Brug af inhumane træningstekniker eller metoder, baring eller slå en hests ben med objekter (f.eks. 

trænings bomme, spring bomme m.m.). 
D. Brug af inhumant udstyr, inklusiv; men ikke begrænset til kædesavsbid, hase hobbels, sømremme eller 

sømhackamores. 
E. Enhver ting eller tilføjelse der begrænser omløbet i halen eller halens bevægelser eller bevidst inhuman 

behandling der resulterer i blødninger. 
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GR-073 Drugs og medikamenter 
Brug af enhver stimulans eller sløvende middel er forbudt. Ethvert kirurgisk indgreb eller medikament der kan 
påvirke en hests præstationer eller ændre dens naturlige udseende er forbudt. 
 
GR-080 Disciplinær procedure 
Foreningen forbeholder sig retten til selvstændig, direkte disciplinær handling eller sanktion mod individer der er 
underlagt regelsættet ved deltagelse i ASHA sanktionerede begivenheder. Foreningens Executive udvalg er 
foreningens forum der indledningsvis eller endeligt behandler eller gennemgår beviser på påståede overtrædelser af 
regler og anvisninger af medlemmer og/eller deltagere i ASHA godkendte begivenheder. Et medlem kan blive 
irettesat, suspenderet, givet bøde og/eller bortvist fra foreningen og enhver ”ikke medlem” deltager kan blive 
nægtet nogle eller alle foreningsprivilegier.  
 
GR-081 Regelbrud 
Økonomiske overtrædelser – Ethvert medlem kan blive suspenderet eller nægtet forenings privilegier, eller ethvert 
ikke-medlem kan blive nægtet privilegier af foreningen af Executive udvalget for manglende betaling, ved forfald, når 
forfalden, enhver post skyldig til foreningen. Modtages en svigagtig betaling, vil medlemmet eller ikke-medlemmet 
modtage en skrivelse om dette, og blive givet rimelig tid til at bringe betalingen i orden. Såfremt der fejles i at betale 
skyldigt beløb til foreningen eller dens sponsorgrupper il resultere i at medlemsskabet og alle dets privilegier 
suspenderes. Gengangere vil blive registreret som kontant betaler. 
 
GR-90 Heste Konkurrence licens regler og bestemmelser. 

A. Det er ASHA’s mål med at udstede heste konkurrence licens til heste, der konkurrerer i ASHA shows at 
registrere opnåede konkurrence point for både heste og ryttere og præmierer disse ekvipagers 
præstationer. 
Konkurrencelicensen (herefter ”licens”) bruges til at føre et præcist og vedholdent regnskab for hver hest. 

B. Alle heste der deltager i ASHA godkendte shows skal have en licens. Ejerne skal være medlem af ASHA og i 
god stand for at erhverve licens. Ansøgninger kan skaffes fra ASHA. 

C. Licensen er permanent, når den er udstedt til hesten og skal ikke fornyes hvert år. Der betales gebyr for den 
originale licens, for erstatningslicenser og ændring af ejerskab. 

D. Heste der er registreret i et avlsforbund skal fremsende et kopi af registreringsattesten sammen med 
licensansøgningen. Ikke registrerede heste skal fremsende billeder eller tegninger af hele venstre og højre 
side samt et af hovedet, der indeholder alle identifikations markeringer og mærker. At vedhæfte et kopi af 
identifikationssiderne fra et hestepas samt billeder vil være fyldestgørende og foretrækkes. 

E. Hestens registrerede avls navn, vil blive brugt som dens ASHA konkurrence navn. Ejere af ikke 
avlsregistrerede heste må vælge et navn, så længe det ikke allerede er registreret hos ASHA på 
ansøgningstidspunktet. 

F. Licensen bliver sendt til ejeren. Ejeren er selv ansvarlig for at videregive kopier til de personer der måtte 
tilmelde hesten i ASHA konkurrencer. Mistede licenser, gået tabt i posten, blevet væk, ødelagt eller ikke 
modtaget fra tidligere ejer kan blive erstattet ved at udfylde en erklæring og betale det gældende gebyr. 

G. Ved overførsel af konkurrencelicensen, er det købers ansvar at fortage ejerskiftet mht. papirarbejde og 
gebyrer før hesten deltager. 

H. Det skal straks rapporteres til ASHA, når en hest kastreres. Dette gøres ved at ejeren fremsender hestens 
originale licens og en erklæring der angiver hvornår hesten blev kastreret. ASHA vil foretage de nødvendige 
ændringer og korrigere licensen, der vil blive returneret gebyrfrit. 

I. Registrerings certifikater må kun ændres af ASHA. I de fleste tilfælde af en korrektion, vil ejeren modtage et 
nyt korrigeret certifikat uden beregning, inden for 30 dage, gældende datoregistreringen på afsendelsen af 
første registrering fra ASHA, vedlagt nødvendig dokumentation for ændringen. Sådanne korrektioner 
indbefatter ikke navneændring i forhold til det angivede af ejeren. 
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J. For at deltage i et ASHA godkendt show skal minimum et kopi af registreringen fremvises i show 
sekretariatet. 

K. På et ASHA stævne, kan man udfylde en ansøgning, for en ikke registreret hest, og betale det pågældende 
ansøgningsgebyr, for at kunne fremvise hesten på dette ene stævne med et (P) for ”Pending designation”, 
altså igangværende registrering. Ejerne skal fremskaffe al dokumentation til ASHA inden for 14 dage, ellers 
er gebyret tabt, og ansøgningen afvist. Hesten og fremviseren tilskrives ingen point før alle krav er opfyldt. 

L. ASHA vil bestræbe sig på at bruge hestens navn som angivet på Avlsregistreringen. Og vil kun godtage et 
ejerskab på en hest registreret til et andet forbund. Enhver fejlangivelse eller forfalsket erklæring på licens 
ansøgningen fremstår som dårlig sportsånd og vil påføre ejer og/eller fremviser disciplinære følger i 
overensstemmelse med ASHA Regelbog. 

M. ASHA forbeholder sig udtrykkeligt ret til at bede om; men ikke begrænset til følgende: fotografier, 
inspektion, dokumentation af enhver nuværende hest registreret hos ASHA eller enhver hest der ansøges 
registrering for hos ASHA for at sikre overholdelse af regler og bestemmelser angivet i foreningens officielle 
regelbog.  ASHA forbeholder sig retten til at nægte registrering. Hvis der gives afslag til registrering af en 
hest, vi gebyrer blive refunderet. 

N. ASHA, dets bestyrelsesmedlemmer, ledere, udvalgsmedlemmer, ansatte, repræsentanter og agenter vil 
tilstræbe at modtage sande og komplette informationer vedrørende alle sager der relaterer til ASHA 
aktiviteter. Undtaget bevidst fejlhandling, er hverken ASHA eller dens bestyrelsesmedlemmer, ledere, 
udvalgsmedlemmer, ansatte, repræsentanter eller agenter på nogen måde ansvarlige, enten det er skader 
eller på anden måde for udstedelse af noget certifikat,, afslag for at overfører noget certifikat eller enhver 
disciplinær procedure bragt imod eller straffe påført noget medlem eller person , eller for enhver aktivitet 
deltaget i, af eller på vegne af ASHA. 
 

SHOW REGLER 
 

ASHA EVENTS 
EV-000 Generelle regler  
Gældende fra, og ophør. Regler og regulativer er i kraft og gældende fra 1 januar indeværende år, og dermed er alle 
regler og regulativer desangående, indtil da, sat ud af kraft. Reglerne der er trykt i ASHA´s officielle håndbog skal 
bruges i alle ASHA godkendte shows gældende år medmindre andet er godkendt af ASHA. 
EV-005 SPECIEL  NOTE TIL  DELTAGERE, DOMMERE OG SHOW LEDELSE   

A. Deltagere, dommere og Showledelsen er ansvarlige for at kende og følge alle ASHA’s regler, krav og 
regulativer. 

B. Deltagerne i godkendte ASHA event er ansvarlige for at fremvise de originale eller fotokopier af 
medlemskort og Hestens konkurrencelicens i ethvert ASHA godkendt event. 

C. Deltagere er ansvarlige for at udfylde tilmelding og registreringspapirerne som krævet og med korrekt 
information angivet på medlemskort og heste licens. 

D. Deltagere skal være hensynsfulde over for andre deltagere, dommere og show ledelsen. 
 

EV-030 Minimum krav til ASHA events 
A. Et ASHA stævne skal være åbent for alle ASHA medlemmer i god stand. Deltagere skal have gyldigt ASHA 

medlemskab for at kunne stille op. Deltagere og fremvisere kan købe ASHA medlemskab og heste 
konkurrencelicens på ASHA godkendte events. Købte ny/fornyede medlemskabsformularer og/eller Heste 
konkurrence licenser skal fremsendes til ASHA sammen med rapporter, resultater og gebyrerne for 
medlemsskaber, licenser og for stævnet. 

B. Alle godkendte ASHA konkurrencer er kun åben for heste med konkurrencelicenser fra ASHA. Heste der rides 
på clinic ’en behøver ikke en konkurrencelicens.  
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C. Alle ryttere der deltager i foreningsgodkendte konkurrencer, skal være medlemmer i god stand. Når man 
tilmelder sig ASHA godkendte skal tilmeldingen identificere hest og rytter med det korrekte og gældende 
medlemsnummer. 

D. Sanktionerede begivenheder kræver overensstemmelse med alle ASHA’s regler og anvisninger, gebyrer og 
dokumentation. 

E. Et almindeligt ASHA arrangement indeholder en clinic og en konkurrence. Den anbefalede plan er at afholde 
clinic en dag og konkurrence følgende dag(e). 

1. ASHA Clinics – Det anbefales at der afholdes Clinics i alle fire versatility klasser – 
pleasure, trail, reining og working cowhorse og gøre det økonomisk tilgængeligt for 
deltagerne. Deltager listen fra clinic rapporten skal være indsamlet, som foreskrevet 
af ASHA og afgivet inden for 14 dage til ASHA med alle nødvendige tilføjelser og 
gebyrer. 

2. ASHA konkurrencer – Shows skal tilbyde alle fire versatillity klasser pleasure, 
reining, trail og working cowhorse, afviklet og dømt i overensstemmelse med 
reglerne i ASHA. Der skal tildeles point i hver klasse, lige som en all-round placering i 
hver division der udbydes, i overensstemmelse med regler og pointsystemet i ASHA. 
Der skal bruges ASHA score ark af dommerne, disse samles som krævet, af show 
sekretariatet og afgives til ASHA inden for 14 dage, sammen med nødvendige tillæg 
og gebyrer. 

a. ASHA Shows kan tilbyde fem divisioner der er baseret udelukkende på 
rytteren, uanset hesten de rider. Disse divisioner er Open, Non-Pro, Limited 
Non-Pro, Novice og Youth. 

b. ASHA shows kan også indeholde en Green Horse division, baseret 
udelukkende på hesten. En Green horse må fremvises af enhver deltager 
uanset rytterens division eller klassifikation. 

c. En rytter må vise mere end en hest i en division; men High point titlerne skal 
baseres på equipagen i alle fire klasser. 

d. Ingen hest må vises mere end en gang, i samme klasse. 
e. Der skal tilbydes mindst to divisioner i et show- en Open og en Novice. Show 

opfordres til at tilbyde så mange som muligt af de seks divisioner så lokale 
behov bliver dækket. 

f. Show ledelsen skal se medlemskort eller kopi af dette ved alle tilmeldinger. 
ASHA medlemskabs ansøgnings formularer skal kunne udleveres, af Show 
ledelsen, ved alle ASHA konkurrencer. Ansøgningsformularer og det rigtige 
gebyr skal fremsendes sammen med konkurrence rapporterne. 

g. Hestens konkurrencelicens, eller et kopi deraf skal ses af Showledelsen ved 
tilmelding. Ansøgningsformularer dertil skal være tilgængelige fra 
Showledelsen ved alle shows. Disse ansøgninger sammen med korrekt 
gebyr, skal fremsendes sammen med Show rapporterne. 

h. Sundheds og helbredskrav, skal fremgå af flyers og show opslag og 
håndhævet af Showledelsen. 

 
EV-035 ASHA DIVISONER OG BERETTIGELSE 

A. Open division – Enhver person der konkurrere i Open divisionen skal have et gyldigt ASHA Medlemskab 
udstedt af ASHA. Divisionen er åben for enhver professionel eller Non-professionel medlem i god stand, med 
enhver hest uanset alle tidligere vundne titler og placeringer. I tillæg til det normale startgebyr må man i 
denne division indsamle indskud til og tilbyde jackpot der betales tilbage til vinderne i overensstemmelse 
med udbetalingsplanen i regelbogen. Jackpot gebyrerne skal være minimum Kr. 50 til maks.  Kr. 100 pr klasse 
undtaget ved særlige begivenheder eller mesterskaber. 
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B. Non-Pro divisionen, berettigelse Enhver der konkurrere i Non-Pro divisionen, hvilken også inkludere Limited 
Non-Pro og Novice, skal holde et gyldigt ASHA Non-Pro medlemskort udstedt af ASHA. Beskrivelsen af 
berettigelse til Non-Pro er som følger. 

a. At man ikke har modtaget betaling, direkte eller indirekte for at ride, træne, assistere i træning eller 
fremvisning af heste på noget tidspunkt inden for de sidste 5 år. 

b. Ikke har modtaget direkte eller indirekte betaling for undervisning, eller afholdt seminar i ridning, 
træning, kørsel eller fremvisning af heste på noget tidspunkt inden for de sidste 5 år. 

c. Ikke har får godgjort nogen udgifter (inklusiv, indkvartering, transport, kørsel osv.) af andre end 
familiemedlemmer. 
 

Undtagelse for b og c ovenfor 
En Non-Pro, i fuld overensstemmelse med ovenstående regler, må afholde clinics forudsat at den eneste 
aflønning er godtgørelse for rimelige udgifter. Hvis tvivl opstår omkring Non-pro berettigelse, skal 
konkurrencedeltageren kunne dokumenterer at enhver modtaget betaling kun dækkede udgifter. 
Undtagelserne gælder KUN i ASHA, så man bør checke andre foreningers Non-Pro regler, om der er 
konflikter desangående. 
 

d. Præmiepenge betragtes ikke som betaling/løn. 
e. En Non-Pro må deltage i Open Divisionen uden at miste sin status, så længe at Non-Pro kravene 

følges. 
C. Limited Non-Pro berettigelse – Deltagere der kvalificere til Non-Pro status, må vælge at ride i denne division 

grundet klasse erfaring eller andet personlig årsag. Deltagere må også ride i Open og Non-Pro divisionen 
uden at miste sin berettigelse til Limited Non Pro divisionen. Der er ikke Jackpot i denne division.  
Deltagerne i denne division, rider en ændret version af Working Cowhorse klasse, hvilken ikke har vendinger 
ad langsiden eller cirkling af koen. (Se ASHA Limited Non-Pro og Green horse Working Cowhorse afsnit for de 
specifikke regler for denne division). 

D. Novice division berettigelse og restriktioner – Novice divisionen er forbeholdt personer med begrænset ride 
og konkurrence erfaring der ønsker at lære mere om at konkurrere i ASHA i et begynder tempo. Alle der er 
nye til ASHA konkurrencerne behøver nødvendigvis ikke at starte i Novice divisionen. Deres dygtighed kan 
være mere passende til en af de andre divisioner. Personer der starter i Novice divisionen skal holde et 
gyldigt ASHA Non-Pro medlemskort med anført Novice divisions status. Der er ikke Jackpot i denne division. 
Berettigelse til Novice Status er som følger: 

a. Gælder ud over og sammen med alle Non-Pro kravene. 
b. Har begrænset konkurrence erfaring i en af de udbudte ASHA klasser. Hvis en rytters berettigelse er 

tvivlsom, skal vedkommende deltage i en ASHA clinic for at blive vurderet af en ASHA godkendt 
underviser og Showmanageren i alle fire klasser. (Vurderingsskemaet kan trækkes fra ASHA 
hjemmesiden) 

c. Når en Novice rytter har vundet en kombination af tre ”High Point” eller ”Reserve High Point” 
Udmærkelser ved hvilket som helst ASHA Show inklusiv ASHA Year End National eller Regional High 
Point eller Reserve High Point uanset division, kan rytteren ikke bevare sin Novice status. Ingen 
undtagelser!! 

d. Hvis et medlem mister sin Status gennem konkurrencer, kan de ride året ud som Novice. Derefter er 
medlemmet kun berettiget til Limited Non-Pro, Non-Pro, Open eller Green Horse divisionerne. 

e. Rytterne i denne division rider Novice og Youth Working Cowhorse Mønstrene. Hvilke er afkortede 
versioner der ikke involvere vendinger på langsiden, eller cirkling af koen. (Se ASHA Novice og Youth 
Working Cowhorse afsnit for de specifikke regler for denne division). 

f. Hingste er forbudte i denne division. 
g. Novice rytter må IKKE deltage i Open eller Non-Pro Working Cowhorse klasser. 
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E. Youth division berettigelse og restriktioner – Youth klasserne bliver delt to divisioner 8-13 og 14-18. Alders 
inddeling gælder fra 1 januar samme år og vil afgøre indplaceringen.  Ungdomsryttere der deltager i ASHA 
Youth divisionen skal have et gyldigt ASHA medlemskort udstedt af ASHA. En Youth rytter må ikke deltage i 
både Novice og Youth divisionen i samme show. Hingste er forbudte i denne division. 

F. Green Horse division, berettigelse og restriktioner – Heste der deltager i Green Horse divisionen skal holde 
en ASHA Heste konkurrence Licens. Enhver rytter der har et gyldigt ASHA medlemskab må vise en hest i 
denne klasse. Der er ikke Jackpot i denne division.  Heste i denne division vil ride de samme mønstre som i 
Open og Non-Pro undtaget Working Cowhorse klassen hvilken vil være de tilpassede Working Cowhorse 
Mønstre (Se ASHA Limited Non-Pro og Greenhorse Working Cowhorse afsnitte for specifikke regler).  
HVIS en green horse startes i enhver anden division forud for første deltagelse Green Horse divisionen, 
tæller denne dato med i det første år fremvist i hvilken som helst ASHA konkurrence med hensyn til de 2 års 
maksimum tid som Green horse. 
En hest er berettiget til at deltage i denne division når følgende kriterier er mødt: 

a. Har aldrig vundet tre All round eller reserve All round udmærkelser i alt ved noget ASHA Show, og 
har ikke vundet et Year – end Champion eller reserve Champion i ASHA eller lignende forening. Har 
ikke optjent mere end 5 point i en avls forening (f.eks. AQHA, APHA.) eller mere end $ 100 i en 
international organisation (f.eks. NCHA, NRCHA, NRHA, RHAA) i en western performance disciplin. 
(f.eks. Western Pleasure, Working Cowhorse, reining, cutting, trail.) 

b. Heste der kvalificere til Green horse divisionen, må vises i denne division i to show år i alt,  
(1 år = kalenderåret) Uanset hvor mange shows de deltager i, inden for disse to år. 

c. Hvis en Green Horse mister sin Green Horse status pga. konkurrence resultater, må den ride året ud 
som Green Horse, derefter er den kun berettiget til at deltage i andre divisioner. 

d. En Green Horse må rides af ryttere fra alle divisioner. 
G. Undtagelser for Divisions berettigelser – ASHA har en Klassifikations Komité, nedsat af ASHA Board of 

Directors. Et medlem må ansøge, på skrift til Klassifikations Komiteen om en ændring i pågældendes 
divisions status pga. ekstra ordinære omstændigheder. Ansøgningen vil blive behandlet og medlemmet 
oplyst udfaldet. For det tilfælde, vil Komiteen omklasse medlemmet til en anden division. 

H. Status brud- Non-Pro, Novice, Youth og Green Horse Status kan blive annulleret når ASHA regler omgås eller 
brydes. Vedkommende der har forbrudt sig mod regelsættet for disse divisioners særlige status skal afstå 
deres medlemskort og fremsende det til ASHA på forlangende. 

 
EV-040 HEST BERETTIGELSE OG LICENS 

A. Alle heste der deltager i en ASHA godkendt konkurrence, skal fremvise deres ASHA konkurrence Licens eller 
et fotokopi for at deltage. Licens kan købes på et ASHA show og så må heste  deltage, uden godkendt Licens, 
men med en ”pending” licens, forudsat at en Konkurrence Licens ansøgning er udfyldt med følgende vedlagt: 

a. Et kopi af hestens avlsforenings registrerings papirer vedhæftet, for registrerede heste. 
b. I Danmark, et kopi af hestepassets beskrivelses sider for heste ikke optaget i en avlsforening. 
c. Betaling af Licensgebyret. 
d. Uden indgivelse af ovenstående ID papirer, bliver der opkrævet $10 ekstra. 

B. Ingen hest må vises i Green Horse divisionerne uden en ASHA Licens, som bevis på alder og berettigelse for 
denne division. 

C. En hest må vises i alle divisioner af ryttere med korrekt status, DOG må der kun vises heste i Green Horse 
divisionen der kvalificere til dette. 

D. En hest må ikke deltage i samme klasse mere end en gang. 
 

EV-065 Point:  
Der skal tildeles point til heste der vises i ASHA konkurrencer og kvalificerer sig i henhold til ASHA reglerne.  
I hver klasse skal samtlige bedømte heste placeres og hver hest tildeles point alt efter placering. Pointene  
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gives således at den hest der har førstepladsen modtager et point for hver hest de placerede over, plus 1.  
F.eks. hvis der er 28 heste i klassen, får den første placerede hest 28 point, anden placerede hest 27 point,  
osv. Hvis en hest diskvalificeres (DQ) i en klasse, modtager den ingen point og anføres nederst i klassen  
med et ”DQ” påført.  
Diskvalificerede heste tæller som deltagere i klassen, med et ”DQ” eller 0 angivet i tildelte point og heste  
placeret over dem modtager point efter det totale antal deltagende heste i klassen, inklusive de  
diskvalificerede heste.  
 
EV-070 ASHA Score system:  

A. ASHA’s Scoresystem er designet til at være positivt og ligefrem – altid opmuntre  
vækst og forbedring. Scoresystem er positivt frem for negativt, hvilket medfører  
mange diskvalificeringer. Disse regler giver hesten kredit for hvad de opnår, i stedet  
for en diskvalifikation med en nul score. Hver manøvre scores med 0 – 10, således at  
0 kun bruges hvis en deltager udelader en del af klassen eller vælger ikke at udføre  
en manøvre, delscoren for dette vil være 0. Alle manøvre i klassen, der påbegyndes  
forsøgt skal modtage mindst 1. Dømme skalaen for alle manøvre og forhindringer i  
alle ASHA klasser, hvor 1-10 er skalaen, bør være:  
 

   1-4 store fejl,  
   5-7 gennemsnitlig kvalitet af udførsel,  
    8-10 høj kvalitet af udførsel.  
 

B. Ingen hest skal diskvalificeres, undtagen med ulovligt udstyr, tydelig halthed,  
mishandling eller dårlig rytteradfærd.  

C. Skulle en hest og rytter styrter, stopper deltagelsen i klassen ved faldet. En hest  
betragtes som faldet, når alle fire ben peger i samme retning. Hesten pointgives for  
gennemløbet ind til styrtet  

D. I tilfældet af fejl, på udstyr, der vil forsinke konkurrencen eller gøre deltagelsen  
risikabel, stoppes gennemløbet og hesten scores indtil dette punkt.  

E. Hvis der bruges to hænder ved et stangbid, eller mere end én finger mellem  
splittøjler eller en finger mellem romaltøjler, vil det give et 2 points fradrag, hver  
gang det sker. Vedvarende brug af to hænder på tøjlerne til et stangbid, er en stor  
fejl og skal fremgå af manøvre scoren.  

F. Der er specifikke point fradrag angivet til hver klasse.  
G. POINT SYSTEM: Dommeren skal indplacere klassen i sin helhed. Dommeren skal  

undgå ligestillede placeringer; det er tilladt at bruge halve point, Specifikke manøvre,  
vil blive udpeget af dommeren som placeringsdelere. Disse vil blive oplyst inden  
klassens start og angivet på score skemaet, så showsekretariatet kan bruge dem til  
indplacering i tilfælde af pointlighed mellem to heste. Hver hest tildeles et point for  
hver hest de vinder over plus 1 point. (f.eks. I en 10 hestes klasse får førstepladsen  
10 point og tiendepladsen får 1 point. I en 5 hestes klasse får førstepladsen 5 point  
og femte pladsen 1 point)  
Diskvalificerede heste, tæller som deltagere i klassen; men modtager ingen point.  
(I en klasse med 21 heste, hvor en bliver diskvalificeret får førstepladsen 21 point,  
tyvendepladsen får 2 point og den diskvalificerede hest får 0 point, det sidste point  
gives ikke, fordi den diskvalificerede hest får 0 point). Dette system skal bruges for  
Enhver størrelse klasse og kan indeholde mere end en diskvalifikation.  

H. High Point point lighed for hver konkurrence og årstitel bliver delt ved at tildele High  
Point titlen til den hest/rytter med den højeste placering i working cowhorse klassen.  
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Hvis dette ikke deler pointligheden, kan de andre klasser bruges i fælgende orden,  
reining, trail og pleasure.  
 

EV-075 Dommere 
Dommere skal have heste ekspertise, erfaring i at vurdere arbejds heste og personlig karakter og integritet til at 
udfylde og honorere opgaven at blive anmodet om at dømme ASHA Events. Alle dommere skal være gyldige 
medlemmer af ASHA på tidpunktet for pågældende Show for at kunne dømme godkendte events. Dommere skal 
følge alle anvisninger for opførsel og showregler ved alle ASHA events. Når Dommerne er i karakter som Show 
Official er det bydende nødvendigt at dommere fremviser professionalisme og integritet. Under udførelsen af 
Dommergerningen skal dommere være iklædt passende western beklædning og fremtræde professionelt så intet 
kan påtales. Dommere må ikke dømme nære familiemedlemmer. For at fremme retfærdighed for alle deltagere, bør 
dommere ikke dømme heste de personligt har trænet eller ejet inden for de foregående 6 måneder. Når det er 
muligt bør samme person ikke dømme et show, efter at have fungeret som underviser på det den forudgående 
clinic. Når dette ikke er økonomisk rentabelt, foreslås det at dommere kun dømmer de events, de ikke underviste i 
på clinic ’en. Overdrevet samvær med deltagere, ud over normal høflig hilsen, skal afstås og show manageren skal 
frabede overdreven venskabelighed mellem dommere og deltagere. Deltagere skal behandle dommerne med 
respekt og må ikke kontakte dommere i gang med deres pligter uden at der er en anden show official til stede. 
Dommer liste En liste med kvalificerede personer der er berettiget til at dømme ASHA events forefindes og 
vedligeholdes hos ASHA. For at komme på den liste, skal personer der mener sig kvalificerede indgive en ansøgning 
til Dommer komiteen, der så vil tage en afgørelse, baseret på de informationer angivet i ansøgningen eller på anden 
vis fremlagt for komiteen. For at blive tilføjet dommerliste skal følgende kriterier opfyldes: 

A. Skal fremsende ASHA dommer ansøgningsformular til Dommer komiteen. 
B. Skal have Stock horse erfaring og viden for at kunne imødekommes opgaven at dømme et ASHA show. 
C. Skal have forudgående erfaring med at dømme heste stævner fra anerkendte foreninger eller grupper. 
D. Skal have læst den gældende regelbog og være bekendt med klasseprocedurer. 
E. Skal vurdere og dømme ASHA dommer Videoer leveret af ASHA. 
F. Anbefalinger fra bestyrelsesmedlemmer i ansøgerens region er ønskeligt. 

At blive påført eller at være opført på ASHA’s liste over godkendte dommere er et privilegie ikke en rettighed. 
Alle dommere er genstand for revision til enhver tid. I tilfælde af dokumenteret regel eller opførsels overtrædelse, vil 
vedkommende, efter anbefaling fra Dommer komiteen og godkendelse af ASHA Direktionskomite blive fjernet fra 
dommerlisten. Afgørelsen fra Direktions komite er endelig for alle sager vedrørende fjernelse af dommere fra 
dommerlisten. Et år efter fjernelsen, må suspenderede dommere genansøge for godkendelse, disse godkendelser er 
forudsat en anbefaling fra Dommer komiteen og endelig godkendelse af ASHA Direktions komite. 
Midlertidig dommer godkendelse Ved skriftlig anbefaling fra en show manager, kan kvalificerede personer, der kan 
opfylde ovenstående kvalifikationskrav blive givet ”Midlertidig Dommer” status til et show , og ved betaling af 
medlemskabsgebyr, enten af personen eller show manageren, blive tilladt at dømme dette ene show. Det forventes 
at vedkommende da udfylder en ansøgning til Dommer komiteen for at blive optaget på listen over godkendte 
dommere. 
 
EV-080 ASHA Dommer procedurer.  

A. Der skal bruges ASHA score ark til alle klasser. Dommere ska udvælge hvilke manøvre der er tie breakers 
inden klassen, disse skal indrangeres som første tie breaker , anden tie breaker osv. 

B. Tilføjelse eller udeladelse eller udførelsen af en manøvre andet end hvad der er nøjagtigt beskrevet i 
mønstret skal gives en Nul (0) score for denne ene manøvre. Dommeren skal fortsætte med at score de 
resterende manøvrer i mønstret. En heste der modtager en nul score for en manøvre, kan stadigvæk 
placeres. 

C. En skribent skal assistere dommeren med at nedfælde scoren efter hver manøvre på det korrekte score ark 
under afvikling af hele klassen. Dommerne skal underskrive deres score ark og disse skal indleveres til show 
sekretariatet. 
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D. Showsekretariatet tæller hver enkelt deltagers score sammen og bruger dommerens tie-breakere i angivet 
rækkefølge for at indplacere klassen på point givet. De afstemmer med Dommeren hvis der er spørgsmål. 

E. Alle deltager bliver indplaceret i overensstemmelse med scoringen, fra højeste til laveste score og giver 
klassen point i henhold til scoring. 

F. Klasse scorelister skal slås op snarest muligt efter hver klasse, så rytterne kan evaluere deres præstation. 
G. Deltagere der konkurrere i alle fire klasser skal have deres point indregnet i all-Around tabellen. Pointene 

skal lægges sammen for at udregne scoringen for alle fire klasser. Pointlighed for all-around vinderen brydes 
med den højeste score for Working cowhorse, derefter reining, trail og pleasure . 

H. Når der bruges to dommere for at afgøre en vinder, skal klasserne først placeres under hver dommer, 
placeringer og point tildeles og slås op. En dommer er udpeget tie-breaker inden der dømmes. Endelig 
placeringer og vindere vil have placering og point fra hver dommer lagt sammen og tie-breaker dommerens 
placeringer og point afgør pointlighed. Deltagere der konkurrere i alle fire klasser skal have den endelige 
klasse placering, afgjort af begge dommere lagt ind i All-Around tabellen. Udbetalinger vil foregå efter 
endelig klasseplacering og all-around placeringer. 

 
EV-085 Skribent 
Skribenter skal stilles til rådighed og assistere dommeren med noteringer af alle dommer aspekter. Skribenter skal 
ikke virke som ringsteward; men være tilgængelig hele tiden til nedskrivelse af dommerens scoring. Skribentens 
integritet skal være mere end uangribelig og de skal være opmærksomme og akkurate hele tiden. De må under ingen 
omstændigheder, på nogen måde påvirke eller ændre en dommers score; men altid være klar til at hjælpe 
dommeren.  
 
EV-090 ASHA konkurrence udstyr og påklædning. 
Udstyr. Heste skal vises i arbejds sadel. Sølvbeslået udstyr tæller ikke højere end godt, rent arbejdsudstyr. Heste, i alle 
aldre må rides i snaffle, bosal eller stangbid. Når der bruges bid skal munddelen være mindst 8mm og ikke mere end 
11mm i diameter, målt 25mm fra mundvigen af bidet og skal være glat. Intet må række under mundstykket så som 
forlængelser eller stikben. Et standard western stangbid må ikke være længere end 21,5 cm målt udvendigt fra 
topfastgørelsen  til hovedtøjet og ned til tøjlefæstet. Porten må ikke være højere end 9 cm med ruller og dæksler 
tilladt. Knæk munddele, half breeds og spadebid er standard. Splittøjler skal bruges med alle bid, dog er en romal 
tilladt med et stangbid. Lukkede tøjler er ikke tilladt, undtaget som standard romaltøjle eller mecate tøjler hvilke 
inkluderer et træk tov, brugt til snaffle eller bosal. Kæberem er obligatorisk til stangbid og remmen eller kæden skal 
være mindst 12,5 mm bred og ligge fladt mod hestens kæbe. Ingen wirestangbid er tilladt, uanset mængden af 
polstring og tape. Og jern under kæben vil absolut ikke være tilladt. 

• Forbudt udstyr. Inkluderer stående martingal, cavessons, gag bid, mekanisk hackamore og tysk martingal. 
Dommeren må forbyde brug af udstyr der fremstår som inhuman. 

• Påklædning. Ryttere skal bære hjelme eller westernhatte. Langærmede skjorter og western støvler. 
Westernstøvler indbefatter typiske cowboystøvler og lace-up roper støvler,  all  anden type fodtøj er forbudt. 
Brug af sporer og chaps er valgfrit. Beklædning skal være pænt og rent. 

 
EV-095 ASHA TITLER OG PRISER 
Berettigelse: ASHA udsteder priser på årlig eller livstids basis som beskrevet i dette afsnit med bestemmelser om 
hvornår hest og rytter er berettiget til sådan en pris og at de er gyldigt medlem i god orden. ASHA priser vil kun 
udstedes til ryttere på udvalgte heste der har medlemskab pågældende år for tildelingen, for det tilfælde at 
tildelingen skulle ske året efter optjening af prisen eller titlen som f.eks. i tilfældet af en MERIT pris. 

A. ASHA Regional æres pris 
Associationen vil tildele en årlig Regional Versatility æres pris baseret på højeste antal point optjent af en 
equipage i All-Around i hver division af ASHA godkendte konkurrencer gennem pågældende år (Kalenderåret). 
Prisen er baseret på det samlede antal point (minimum 8 point). I tillæg vil ASHA uddele en årlig regional æres 
pris baseret på det højeste antal point optjent  af en equipage i hver af Versatility klasserne i hver division. 
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Regionale point optælles fra hvert show afholdt i regionen hvor stævnet blev afholdt. Top ti High Point fra hvert 
show inklusiv All-round i hver division vil blive offentliggjort på ASHA’s hjemmeside og vil blive anerkendt i hvert 
af stævnerne. 
B. ASHA Merit Award program (se ASHA’s regelbog) 

   
EV-100 ASHA Startgebyrer og payback plan. 
Det anbefales at novice startgebyrerne holdes så lavt som muligt. Non-Pro, Limited Non-Pro, Novice, Youth  og 
Green Horse starter vil grundlæggende konkurrere om point og klassepræmier. 

A. Open klasser skal betale det samme som andre klasser; men kan have et tillagt jackpot gebyr. Det anbefales 
at gebyret er minimum 50kr og max 100kr, i de klasser der skal ”Jackpottes” og at det betales tilbage til 
vinderne, undtagen ved særlige lejligheder. Gebyrerne skal være inddelt i startgebyr og jackpotgebyr. 
Halvdelen af jackpot gebyrerne vil gå til pågældende klasse og halvdelen til All-Around jackpot. 

B. Klasse payback. Halvdelen af jackpotten vil være til pågældende klasse. Open klasse starter konkurrere om 
point, samt et payback (½ af de jackpot penge indsamlet i klassen) i overensstemmelse med følgende plan 

C. All-Around payback. Deltagere i alle fire klasser vil være mulige kandidater til All-Around payback. (½ af alle 
jackpot pengene i open divisionen). All Around payback i open divisionen bliver kun udbetalt til deltagere der 
er med i alle fire klasser. All-round payback bliver udregnet på det totale antal starter i Open divisionen, delt 
med fire for at anskue den gennemsnitlige klasse størrelse til grundlaget for all-Around payback betalinger. 
Ved at bruge den gennemsnitlige klassestørrelse, kan antallet af payback præmierne til konkurrenterne der 
deltager i alle fire klasser blive udbetalt i overensstemmelse med følgende plan. 

(eksempel: 52 starter total i open, delt med fire giver en gennemsnitlig klassestørrelse på 13 og der vil være 
præmier til 5 ryttere der deltager i alle fire klasser. (eksempel 72 starter i Open, delt med 4 giver et snit på 18 og 
der vil være pengepræmier til 6 ryttere der deltager i alle fire klasser). (Eksempel: 15 starter i open; men kun tre 
deltager i alle fire klasser – All-Around jackpot pengene bliver udbetalt til to placeringer ifølge de tre 
udbetalinger i ASHA udbetalings skema). 
 

EV-110 ASHA Stockhorse pleasure Klasse 

• Denne klasse bruges til at måle hestens evne som et brugbart og behageligt ridt mellem forskellige opgaver. 
Hesten skal være godt tæmmet, afslappet, stille, eftergiven og med kadence i alle gangarter. 

• Hesten skulle kunne rides med relativt løse tøjler, med let kontakt og ikke kræve unødig tøjletræk. Ekstra 
lange slaskende tøjler giver ikke pluspoint. Hesten skal være lydhør overfor rytteren og foretage alle 
overgange blødt, øjeblikkelig og korrekt. Hesten skal være blød på bidet og give efter ved kontakt. 

• Hestene skal vises individuelt i skridt, trav og galop i begge retninger. Øget skridt, trav og galop skal kun 
vises i en retning. 

• Klassen skal afholdes på en ridebane. En ridebane skal have god bund til stops i mønstret. Mønstret må 
starte i enten højre eller venstre retning. Rækkefølgen af gangarterne er: 1) øget skridt   2)trav   3)øget trav   
4)galop   5)stop og vend   6)alm. skridt   7)galop   8)øget galop   9)trav   10)stop og bak. 

• Alt efter rytterens valg må øget trav enten letrides, siddende eller stående i stigbøjlerne frem i sadlen. Det er 
tilladt at holde i hornet; men kun under øget trav. Dommeren må ikke foretrække eller angive udførsel af 
ridestil, da der alene skal lægges vægt på hestens præstation og hvor effektivt hesten rent faktisk øger 
travet, dens opførsel og hvor lydhør den er over for rytteren. 

• Individuelle markører skal sættes på punkterne for gangartsskifte. Når disse punkter vælges anbefales 
følgende afstande, da disse giver mere flow under fremvisningen og gøre det lettere at dømme. På mindre 
ridebaner kan det være nødvendigt at justeret retning af gennemløbet for at få distancer magen til de 
anbefalede. 

▪ Øget skridt 25 meter 
▪ Trav 40 meter 
▪ Øget trav 75 meter 
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▪ Galop 50 meter 
▪ Stop og vend 
▪ Alm. Skridt 10 meter 
▪ Galop 50 meter 
▪ Øget galop 65 meter 
▪ Trav 30 meter 
▪ Stop og bak 

 

• Dommeren skal gå pleasure banen og godkende markørernes placering. Dommeren skal dømme klassen fra 
midten af banen, bortset fra ekstreme tilfælde. 

A. Beskrivelse af de ideelle pleasure gang arter. Den ideelle pleasure hest vil bære hovedet naturligt, ikke for 
højt og ikke for lavt i hver gangart. 
1. Øget skridt – Et stock horse pleasure skridt, skal være lige, fladt, afslappet og frit, med hesten kiggende 

frem. Øget skridt skal vise længere trin end almindelig skridt. 
2. Trav – Denne gang art skal være et ligesidet, to-taktet, diagonalt trav. Travet skal være jævnt, blødt og 

langsomt nok til at ride lange distancer. Trav der er hårdt og svært at sidde i, skal dømmes ned. 
Udpræget langsomt og ujævnt trav skal også straffes. 

3. Strakt trav – Skal vise en synlig øgning af skridtlængden fra det alm. trav og med samme kadence øge 
hastigheden. Travet skal være jævnt, fladt og ensartet, med et indtryk af at hesten kan holde gangarten i 
længere tid. 

4. Lope (Galop)-Skal være tre-taktet med kadence, lige, jævn og behagelig for rytteren over en længere 
strækning. 

5. Stop (fra både galop og trav)- Hesten skal fremvise korrekt stopmanøvre, med begge haser aktiveret og 
stoppe på bagparten. 

6. Reverse (skifte retning)- Hesten bør vende frisk og fladt med forbenene i jorden og omkring indvendigt 
dreje bagben. 

7. Alm. skridt – En stock horses pleasure skridt skal være lige, ligesidet, fladt, afslappet og hesten skal 
bevæge sig frit uden forventning om skift til anden gangart. 

8. Strakt, eller fri galop – Denne gangart skal vise tydelig en øgning af trinlængden i forhold til den alm. 
galop og dermed øge hastigheden med samme kadence. Gangen skal være jævn, stille og holde den 
øgede hastighed, under vedvarende kontrol. 

• En del af evalueringen af denne klasse lægges på Finesse og overgange. Det giver ikke fordel at lave 
overgangene med signaler der er skjult for dommeren. Dommere forventer at se heste der er trænet til at 
reagere på signaler. At se disse signaler blive udført diskret og at hesten reagerer korrekt er et kreditgivende 
situation. Alle overgange skal være bløde og uden modstand fra hesten 
Bemærk venligst at reglerne tillader at samle hesten, en smule i bidet, fra strakt trav og ind i galoppen. 
Overgangen fra strakt galop til trav er meget vanskellig at udføre, Det er dog således at lige netop den 
overgang laver en god stock horse flere gange igennem en dags arbejde. Overgangen er ned til normal eller 
siddende trav, ikke strakt trav, derfor forventes et ekstra signal for at gennemføre dette. Heste der roligt og 
lydigt gennemføre hele denne overgang på tre skridt skal belønnes. Heste der bringer haserne sammen for 
at stoppe skal have strafpoint alt efter størrelsen af fejlen. 

B. Scoring af Stock horse pleasure. 
Hver gangart inklusiv overgangen til denne, bliver scoret fra 1 til 10. Der vil være 5 scoringer i hver retning op 
til 10 scoringer og maksimalt 100 point for hver hests arbejde. 
Scoring guiden for hver manøvre, inklusiv overgang er således: 
Scoring guiden for manøvre, inklusiv overgange er således: 
  *     1-4 Point – Større fejl, Så som forkert galop, brud på gangart, manglende kontrol, meget dårlig 
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                kvalitet af gangart, viser ikke den foreskrevne gangart. 
 *      5-7 Point - Gennemsnitlig kvalitet af gangarter og overgange med små eller ingen fejl. 
 *    8-10 Point - Høj kvalitet af bevægelser, der er funktionel korrekt i gang arter og overgange. 
                 Gode manerer og lydhør. 

 
EV-120 ASHA Stock Horse Reining Klasse 
Denne Klasse demonstrere western stock hastens evner til at udføre mange grundlæggende arbejdsmanøvre. ASHA 
har fem anerkendte, almindelige ride mønstre ”patterns” plus to Novice og Youth patterns. Mønstrene indeholder 
enten 7 eller 8 manøvre, der scores op til maks. 10 point, hvert. 

A. Disse manøvre er: 
Stops Der er handlingen der bringer hesten fra en galop til et stop ved at bringe bagbenene ind under hesten 
i en fast stilling, glidende på baghovene. Hesten skal gå ind i stopstillingen ved at bøje ryggen, således at 
bagbenene bringes ind under kroppen, mens fremadgående bevægelse bibeholdes; mens forbenene har 
kadence med jordforbindelse. Hesten skal holde bagbenene i jorden hele vejen gennem stoppet og bevæge 
sig i en lige linje. 
Spins Det er en serie 360 graders vending, udført over et stationært (indvendigt) bagben, Driften i spindet 
kommer fra det udvendige bagben og forbenene, der skal være jordforbindelse mellem et forben og jorden. 
Bagparten skal bibeholde samme position i spinnet fra start til slut. 
Roll backs Er 180 graders vending af fremadgående bevægelse, færdiggjort med tilløb til at stop og en 
rulning (vending) af hestens skuldre til modsatte retning over haserne og afsæt i galop, som én fortsat 
bevægelse. Der skal ikke være nogen tøven eller venten. Dog vil et øjeblik hvor der findes balance og 
fodfæste ikke betragtes som tøven. Hesten må ikketræde frem eller bakke op før et roll back. 
Cirkler Foregår i galop og af bestemte størrelser og fart, for at vise kontrol, hestens villighed til at blive 
styret, og sværhedsgrad af fart og fart skifte. Cirklerne skal alle forgå på den udstukne bane og have et 
centerpunkt. Der skal være en klar forskel på hastigheden i en lille og langsom cirkle og en stor og hurtig 
cirkel og farten i højre og venstre cirklerne skal være ens. 
Back ups Bak Skal foregå i en lige linje og mindst tre meter. 
Hesitate,  At hesitate skal vise hestens evne til at stå på afslappet manér på forudbestemte steder i 
mønstret. Når der hesitates i mønstret kræves det at hesten står helt stille og afslappet. Reining mønstre 
kræver et hesitate ved afslutningen af alle reining mønstre og skal vise dommeren at mønstret er færdig. 
Lead Changes Galopskifte, er manøvren hvor hesten skifter det førende forben og bagben i galop, når der 
ændres retning. Skiftet skal foregå i uden ændring at ændre gangart eller fart og skal udføres, nøjagtigt, på 
det angivne sted i mønstret. Både for og bagben skal skifte i samme galoptrin for at undgå fradrag. 
Run downs og Rundt ved enderne.  Er tilløb ad banens center linien og langs siderne og rundt langs banens 
ende. Tilløbene skal vise kontrol og gradvis øgning af hastigheden frem til stop. 

B.  Scoring af Stock Horse Reining. 
Kredit  
+ et velredet mønster 
+ Sværhedsgrad af udførte stops, spins, roll backs og fart I cirkler og Run downs. 
+ Velstyret hest, villig og uden unødvendig modstand. 
+ ingen forberedelse eller forud gørelse af manøvrerne 
+ Viser finesse, arbejdsglæde, hurtighed, autoritet g kontrolleret hastighed under udførelsen af en  
   Korrekt manøvre. 
Fradrag Skal trækkes fra manøvre scoren som anvist herunder. 
Fem point fradrag  

1. Grov ulydighed, inklusiv, spark, bukke eller stejle. 
2. At spore foran gjorden eller brug af hånd til at skabe frygt, eller ros. 

               To point fradrag 
1. Bryde gangart. 
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2. Fryse op i spins eller roll backs, at ”fryse op” er når gang den laterale bevægelse af hestens 
skulder stopper helt, og at det er nødvendigt at genstarte for at gennemføre manøvren. 

3. I trav ind mønstre. at man ikke stopper eller går i skridt inden galopstart på mønstret 
4. i ”run in” mønstre, at man ikke er i galop inden første markør på banen. 
5. At man ikke passere en specificeret markør inden stop. 
6. Bruger man to hænder på et stangbid, eller mere end en finger imellem split tøjler eller en 

finger imellem romaltøjler vil give 2 points fradrag hver gang. Den frie hånd må bruges til at 
rette overskydende tøjle, hvert sted i mønstret hvor hesten skal være helt stoppet. 

7. Over eller underspinde mere end ¼ vending. 
8. Trave mere end to skridt når cirklerne startes eller ud af roll back 

Et point fradrag 
                    1.    Hver gang hesten er ude af korrekt galop, - point gives for hver gang og hver 1/4   
                           Cirkel. 
½ point fradrag 
                    1.    Trave mindre end to skridt ved start af cirkler eller ud af roll backs 
                    2.    Holder ikke 6 meters afstand til bande eller hegn ved stops eller roll backs i standard 
                           mønstrene, undtaget er Novice og Youth Mønster 1 
                    3.    For hvert galoptrin et galopskifte er for sent. 
 

EV-125 Stockhorse Working Cowhorse Klasse 
En alsidig Western Stockhorse skal også være en Cowhorse og denne klasse er indrettet til at demonstrere og måle 
hestens evner til kvægarbejde. Det er tilladt at holde i sadelhornet i denne klasse. Tidtagning foretages af speakeren. 
Speakeren vil råbe ”Time” når tiden er gået. Hvis tiden ikke er udløbet og dommeren er tilfreds med at klassens krav 
til gennemførsel er opnået, skal dommeren fløjte rytteren til at stoppe arbejdet. Dommeren må fløjte deltageren til 
stop, når som helst, af sikkerhedsmæssige årsager. Dommere skal give en bedømmelse af hvad de har set. Kun 
dommeren kan tildele rytteren en ny ko, ved at fløjte to gange, for at skifte en ko der ikke anerkender en hest. 
Deltageren skal fortsætte arbejdet indtil gennemløbet stoppes, for at undgå fradrag for præstationen. 
A  Working Cow Horse Klasse for Open og Non-Pro divisionen      
Der gives en 3 minutters periode pr hest til at udføre hele forløbet, der begynder når en ko er sendt ind I arenaen. 
Speakeren vil meddele når der er 1 minut tilbage. Når de 3 minutter er gået kaldes der ”time”. Gennemløbet i Open 
og Non-Pro klasserne består af tre dele. 
Del 1 – Boxing koen (Holde koen)  Rytteren skal ride ind i arenaen og gøre front mod koens indgangslåge. På signal fra 
rytteren skal koen lukkes ind i arenaen. Lige så snart koen er inde skal den bringes under kontrol i indgangs enden af 
arenaen og på et tilstrækkeligt tidsrum demonstreres hestens evne til at ”holde” koen. Hvis koen ikke øjeblikkelig 
udfordre hesten, skal rytteren  bevæge sig ind mod koen for at aktivere den og  vise hestens evner til at drive og 
blokere koen langs indgangs barrieren. 
Del 2 – Fence Work, Efter at koen er blevet arbejdet med i enden af arenaen, skal rytteren lukke op for koen og drive 
den langs den ene side af arenaen, koen skal vendes mindst en gang mod hegnet, i begge  retninger. Den første 
vending skal ske efter ”halv vejs markøren på  arenaen. Alle vendinger hen ad 
siden skal foregå inden man når enderne af arenaen. 
Del 3 – Cirkling, Her skal rytteren bringe koen ind midt på banen og cirkle den mindst én gang hver vej. 
Scoring Open og Non-Pro Working Cowhorse. 
I working Cowhorse kan man opnå 70 point totalt der splittes op I fire dele. Ved  beslutning af tie-breaker må 
dommeren frit vælge mellem de 8 score kolonner. 

•Scoring or del 1 Boxing. (Maks 20 point) 
•Hesten bliver scoret op til 10 point for kontrol, position og korrekthed. 
•Hesten bliver scoret op til 10 point for sværhedsgrad og mængde af udført arbejde. 
Kredit 
+ Hestens udtryk og manøvre med lidt rytter assistance. 
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+ At kunne holde og kontrollere koen. 
+ Mængde af udført arbejde og sværhedsgrad af arbejdet. 
+ Hesten tvinger koen ind i vendingerne. 
Fradrag 
- Miste koen meget i vendingen 
- Overhåndtering af hesten 
- At koen undslipper ved begyndelsen af fence work i stedet for at være holdt tilbage, 
   lukket fri og drevet langs Hegnet/banden. 
- Bruge baneenderne til at vende koen. 
•Scoring del 2 – Fence work. (Maks 20 point)      
•Hesten scores maks. 10 point for kontrol, position og korrekthed. 
•Hesten scores maks. 10 point for sværhedsgrad og mængde af udført arbejde. 
Kredit 
+Løber mindst ½ længde af arenaen. 
+Vendinger der foretages direkte på koen. 
+ Sværhedsgrad af kontrol af koen. 
Fradrag 
-Udføre første vending inden ½ vejs mærket. 
-Fortsætte rundt med enden af arenaen for at vende. 
-Slide forbi koen med mere end en hestelænge i vendingerne. 
•Scoring del 3 – Circling (Maks 20 point) 
•Hesten kan scores op til 10 point for kontrol, position og korrekthed 
•Hesten kan scores op til 10 point for sværhedsgrad og mængde af arbejde. 
Kredit 
+ Kommer op og tæt nok på koen til at kunne kontrollere cirklen. 
+ Hestens håndtering af koen under manøvren og villighed. 
Fradrag 
- Mangel af kontrol på grund af afstand til koen. 
- Dårlig håndtering af koen eller simpel mangel på hestens færdighed. 
•Scoring del 4 - Overall Eye appeal og Cow sense. (Maks 10 point) 
•Eye appeal: 
Kredit 
+ Villighed 
Fradrag 
 -Kaster med hovedet. 
-stivhed 
•Cowsense: 
Kredit 
+Vedbliver engageret med koen 
Fradrag 
-Mangel på engagement med koen. 

 
B. ASHA Working Cowhorse Klasse for LTD Non-Pro og Green Horse Divisions 
Denne klasse er udviklet specielt for non-pro ryttere og green horse divisionen som e ”øvet” niveau. Der er to 
minutter maks. Tid pr. hest til udførsel af den samlede opgave, der starter når koen bliver lukket på banen. Når der er 
gået et minut, skal speakeren varsko med ”et minut”, efter samlet to minutter annonceres ”TIME”. Opgaven i denne 
klasse består af tre dele. 
Del 1 – Boxing koen (Holde Koen) Rytteren skal ride ind i arenaen og gøre front mod koens indgangslåge. På signal 
fra rytteren skal koen lukkes ind i arenaen. Lige så snart koen er inde skal den bringes under kontrol i indgangs enden 
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af arenaen og på et tilstrækkeligt tidsrum demonstreres hestens evne til at ”holde” koen. 
Del 2 – Lukke op for koen og drive den langs siden af banen til den modsatte ende. 
Efter at koen er blevet arbejdet med langs indgangs enden af banen, skal rytteren, kontrolleret sætte koen op til at 
blive drevet langs hegnet/banden. Når koen kommer ud fra hjørnet skal hesten være tæt nok på koen, til at 
demonstrere kontrol af denne op med hegnet/banden. Denne manøvre skal holdes ca. 3/4 af banens længde. 
Rytteren skal så holde sin hest tilbage fra koen og bevæge sig mod midten af banen og sætte koen op til boxing. 
Del 3 – Boxing af koen i den modsatte ende af banen, Deltageren skal igen kontrollere og holde koen i denne ende af 
banen og demonstrere hestens evner til dette. Arbejdet fortsættes til tiden udløber. 
Scoring Working Cowhorse Limited Non-Pro og Green Horse divisionen. 
Limited Non-Pro og Green Horse Working Cowhorse klasserne har totalt 60 point, der opdeles I fire parter, 
Dommeren må frit vælge en tie-breaker mellem de 8 scorings kolonner. 

• Scoring  del 1 Boxing. (Maks 20 point) 
• Hesten bliver scoret maks. 10 point for kontrol, position og korrekthed. 
• Hesten bliver scoret maks. 10 point for sværhedsgrad og mængde af udført arbejde. 
              Kredit 

+ Hestens udtryk og manøvre med lidt rytter assistance. 
+ At kunne holde og kontrollere koen. 
+ Mængde af udført arbejde og sværhedsgrad af arbejdet. 
Fradrag 
- Miste koen meget i vendingen 
- Overhåndtering af hesten 
- At koen undslipper hesten ved begyndelsen af fence work i stedet for at være kontrolleret 
  frigivet og drevet langs Hegnet/banden. 
- Bruge bane enderne til at vende koen. 

              Scoring del 2 – Drive langs banehegnet. (Maks 10 point) 
For at få alle point når koen drives langs hegnet, skal den være under kontrol mindst tre fjerde dele af 
banelængden. 
  a. Hesten kan scores op til 5 point for kontrol, position og initiativ. 
           b. Hestens kan scores op til 5 point for sværhedsgrad og mængde af udført arbejde. 
Kredit 
+ Rating af koen 
+ Blokering af koen med pres mod hegn/bande. 
+ Drive koen under kontrol til anden ende af banen. 
Fradrag 
- Ude af stand til at føre koen til modsatte ende af banen. 
- Ikke at kunne rate koen og drive den mod hegnet. 
- At lade koen undslippe til indgangs lågen. 
 
 Scoring del 3 – Boxing. (Maks 20 point) 
 a  Hesten bliver scoret op til 10 point for kontrol, position og korrekthed. 
 b  Hesten bliver scoret op til  10 point for sværhedsgrad og mængde af udført arbejde. 
Kredit 

+ Hestens udtryk og manøvre med lidt rytter assistance. 
+ At kunne holde og kontrollere koen. 
+ Mængde af udført arbejde og sværhedsgrad af arbejdet. 

Fradrag 
      - Miste koen meget i vendingen. 
      - Overhåndtering af hesten. 
      - Lade koen undslippe. 
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 Scoring Del 4 Overall Eye appeal og Cow sense (Maks 10 point) 
• Eye appeal: 

Kredit 
+ Villighed 
Fradrag 
 -Kaster med hovedet. 
-stivhed 

• Cowsense: 
Kredit 
+Vedbliver engageret med koen 
Fradrag 
-Mangel på engagement med koen. 
 

C.  ASHA Working cowhorse Novice og Youth Divisionerne 
Denne klasse er beregnet for Novice og Youth ryttere som en begynder niveau working cow horse klasse. 
Rytteren kommer på banen og starter med at udføre et cow horse mønster, Efter fuldførelsen af dette skal rytteren 
gøre front mod enden af banen og signalere for en ko. Rytteren har 1 minut til at arbejde med koen. Tidtagning 
udføres af speakeren og starter når koen bliver lukket ind på banen. Når der er gået et minut vil speakeren kalde 
”TIME”. Så arbejdet i Cowhorse klassen består af to dele. 
Del 1 – Cow horse mønster – Rytteren skal trave ind på banen, trav til den første kegle og begynde mønstret. 
Markører: Markørerne skal placeres mindst 6 meter fra banden. 

Trav ind på banen og trav til den 1’ste kegle. 
• Strakt trav til kegle 2, stop, bak to skridt, roll-back til højre. 
• Strakt trav tilbage til kegle 1, Stop, bak to skridt, roll-back til venstre. 
• Galop til kegle 2, stop, roll-back til højre. 
• Galop til kegle 1, stop, roll back til venstre, 
• Galop til midten, stop, bak, sving 90 grader mod kvæget og signalér for en ko at 

arbejde med. 
Del 2 – Boxing koen – Rytteren skal give signal for at få koen lukket på banen, koen skal være under kontrol 1 minut 
for at demonstrere hestens evne til at ”holde” en ko. Hvis koen ikke straks udfordre hesten, skal rytteren bevæge sig 
ind mod koen for at aktivere den, så hesten kan vise sine evner til at drive og blokere koen mode banens 
hegn/bande. 
Scoring Novice og Youth Cow horse klassen 
Denne klasse kan tildele 50 point totalt, og deles op I tre dele. Dommeren kan frit vælge en af de 6 score kolonner 
som tie-breaker. 

• Scoring Del 1, Cow horse mønster (Maks 20 point) 
• Indridning på banen, trin 1 og 2 kan give 10 point. 
• Trin 3, 4, og 5 kan give 10 point, 
Kredit 
+ Korrekt gangart. 
+ Korrekt Roll-back. 
+ Gode, hårde, lige stops. 
Fradrag 
- Dårlige stops 
- Dårlige vendinger. 
- Dårligt bak. 

• Scoring Del 2 – Boxing (Maks 30 point) 
• Hesten scores 1 til 20 for kontrol, position og initiativ. 
• Hesten scores 1 til 20 for sværhedsgrad, eye appeal og cowsense. 
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Kredit 
+Hestens udtryk og egen arbejde med minimal rytter assistance. 
+Holde og kontrollere koen. 
+Mængde af arbejde udført og sværhedsgraden af arbejdet. 
Fradrag 
-Miste koen meget i vendingerne. 
-Hesten overhåndteres. 
-Koen undslipper. 

 
D. ASHA Dyrevelfærd regler for working cowhorse klasserne. 

• For at beskytte Dyrene mod skader skal de følgende regler følges. Når som helst, dommeren, føler at 
gennemløbet er ude af kontrol; lader tvivlen komme rytteren til gode, kan dommeren fløjte ”færdig” og 
score gennemløbet til dette punkt. 

• Novice og Youth Working cowhorse – i tilfældet af tabt kontrol og arbejdsfordel, således at koen bevæger sig 
til den fjerne ende af banen skal rytteren holde igen og tage trykket af ved, eller før midt markøren.  Når 
presset er fjernet må rytteren hente koen tilbage og fortsætte arbejdet. 

• Limited Non-Pro og Green horse Cow Horse – I tilfældet af tabt arbejdsfordel, i begge ender af banen, 
hvorved koen bevæger sig til modsatte ende, skal presset være fjernet før 25 meter ende mærket. Når 
presset er fjernet må rytteren sætte koen op til at fortsætte arbejdet. 

• Arenaen skal afmærkes tydeligt med midt og endemærker/markører før enhver Cowhorse klasse. 
  
EV-175 Stockhorse Trail Klasse 
En hest rides gennem et mønster af forhindringer der er omtrent som disse der forekommer under dagligt arbejde. 
Hesten dømmes for hvor rigtigt, omhyggeligt og prompte forhindringerne passeres, samt hvor meget evne, 
korrekthed, indstilling og manerer der vises ved gennemgang af banen. 
Dommeren skal vægte og kunne udse den veltrænede, lydhøre og velopdragede hest, der kan gennemføre banen 
korrekt. Når banen sættes op skal arrangøren tænke over at det ikke er meningen at lave fælder for en hest eller 
diskvalificere den ved at lave forhindringen for vanskellig. 
Alle baner og forhindringer skal konstrueres med sikkerhed for øje, for at forhindre ulykker. 

A. Banekrav, udvikling og opslag 
1.Trail banen bør bygges uden for i naturligt terræn, hvis muligt. Det giver mere realistiske forhold hvor 
hesten skal gennemride et mønster med for forhindringer. Det tester hestens evner til at forholde sig til 
de mange situationer der opstår i hverdagens ridning. I tilfælde af dårligt vejr eller andre bydende 
omstændigheder kan trail klassen afholdes i en arena, efter at en klasse er fuldført eller før en klasse 
begynder. 
2. Banen skal indeholde ikke mindre en seks og ikke mere end ni forhindringer. Hesten skal fremvises i 
skridt, trav og galop under gennemløbet. Skridt kan være en del af en forhindrings score og scores som 
fremridning til en forhindring. Trav skal være over mindst 12 meter og galoppen mindst 17 meter, scores 
sammen med den forhindring der rides frem til og skal være specificeret. 
3. Der skal udvises omtanke for at der ikke laves forhindringer der er farlige for hest og rytter. 
4. Dommer eller management må ikke gies ekstra mundtlige instruktioner til deltagerne, ud over hvad 
der er beskrevet i banemønstret. Da deltagerne i DKSHA shows gennemrider trailbanen individuelt, vil 
ikke alle kunne høre de ekstra instrukser eller kredits som dommeren måske ønsker at bruge. Alle og 
enhver instruks til deltagerne skal skrives på banemønstret og være slået op inden trailkonkurrencen 
starter. 
5. Showplanlæggeren har mulighed for at arrangere trailbanen så den passer bedst til deres forhold. 
Hver enkelt gennemridt kan være tidskrævende, så det er uomtvisteligt nødvendigt at der er 
tidsbegrænsning på denne klasse. Ledelsen, skal enten gennem et prøveridt, eller estimering vælge et 
mønster der har et fortløbende flow, så banen kan gennemføres på under 4 minutter. 
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6. Dommere skal gå gennem banen og har retten og pligt til at ændre banen hvis den ikke holder sig 
inden for hensigterne med ASHA trail klasserne. Dommere må fjerne eller ændre enhver forhindring de 
vurdere usikre, ikke passable eller unødvendigt vanskellige. Når som helst en forhindring bliver usikker 
under afvikling af klassen, skal den repareres eller fjernes helt. Hvis den ikke kan repareres og nogle 
heste har gennemført banen, skal scoren for denne forhindring fratrækkes alle tidligere gennemløb i 
denne klasse. 
7. Den aktuelle baneplan må ikke gøres tilgængelig for deltagere eller slåes op føre dagen for 
konkurrencen; men skal være opslået senest en time før start. 
8. Banen må gås igennem til fods af deltageren. Eller i tilfælde af en udendørs bane observeres uden for 
banen på hesteryg; men ingen deltager må ride ind på banen efter at den er lagt, før deres tur i 
konkurrencen. 

 B. Krav til forhindringer 
1. Banen skal designes med de krævede forhindringer og manøvre samt frit valgte, det er acceptabelt 

at kombinere to eller flere forhindringer. 
2. eller skridt over, dæk, gyngende eller bevægelige broer, træstammer eller bomme løftet på en 

måde hvor de kan rulle på en farlig måde. Dyr (levende eller udstoppet) bør kun bruges hvor de 
naturligt forefindes i et udendørs scenarie og ikke for at ”skræmme” hestene. 

3. Krævede forhindringer eller manøvre: 
a. Ride over forhindringer på jorden – Sædvanligvis Stammer eller bomme. Det anbefales at 

alle tre gangarter (skridt, trav og galop) bruges; dog er der kun krav om to. 
i. Skridte over. Skridt over ikke flere end 5 stammer eller bomme. Afstanden imellem 

skal være 50 til 50 cm og ikke mere end 25 cm højt. De kan lægges i en lige linje, 
kurvet, zig zagget eller hævet. 

ii. Trav over. Trav over, ikke flere end 5 stammer eller bomme. Afstand i mellem bør 
være 90 til 105cm . Bomme må højst være løftet 25cm. Disse kan lægges i en lige 
linje, kurvet zig zagget eller hævet. 

iii. Galop over. Der må ikke være flere end 5 bomme. Afstanden bør være 180 til 
210cm. De må ikke løftes mere end 25 cm. kan lægges i linje, kurvet, zig zag eller 
hævet. 

b. Åben, passere igennem og lukke låge.  Der skal bruges en låge der ikke kan bringe hest og 
rytter i fare og kan passeres med minimalt sidepass. 

c. Ride over træbro (Foreslået minimum bredde 1m og mindst 2m lang) Broen skal være solid, 
sikker og kun passeres i skridt. En tung finérplade, fladt på jorden er en acceptabel udgave 
af en bro. 

d. Bakke forhindringer Skal placeres med minimum 70 cm mellemrum. Hvis løftet minimum 
kræves der 75 cm mellemrum. Der skal bakkes imellem mindst tre markører. Bak gennem L, 
V, U lige eller lignende. Må ikke løftes mere end 60 cm. 

e. Side pass forhindring Ethvert objekt der er sikker af enhver længde må bruges til at 
demonstrere, hestens villighed til ben-signaler. Et side pass emne må ikke være højere end 
30 cm. 

f. Lasso træk KUN i open, Non-Pro, Limited Non-Pro og Green Horse klasser Ikke I Novice og 
Youth divisionerne. Trækket skal være et komplet figur 8 og må foregå i valgfri retning, MED 
mindre mønstret angiver eller indikerer en retning. Rytteren skal dally på hornet i 
begyndelsen af manøvren og holde dallien indtil forhindringen er gennemført. 

g. Green Horse. Afstandene må kun justeres for Green Horse deltagere, hvis det ønskes. 
4. Valgfri forhindringer:  Anderledes forhindringer må føjes til, når som helst, vi byder enhver ny og 

anderledes test, velkommen som medlemmer kan finde på forudsat at de kan genkendes i 
hverdagens arbejde på en ranch. Følgende er et udvalg af valgfrie hindringer man kan vælge 
imellem; men ikke begrænse sig til: 1) Spring – En forhindring hvis midt højde ikke er lavere end 
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35cm og ikke højere end 60 cm. 2) bære et objekt fra en del af arenaen til en anden. 3) Fjerne eller 
udskifte indhold i en postkasse. 4) trave mellem kegler – mellemrum minimum 2m. 5) Krydse 
naturlige grøfter eller småskråninger. 6) Svinge reb – lassoe et dummy tyrehoved. 7) træde ind og 
ud af forhindring. 8) Tage en regnfrakke eller jakke på. 9) stå på hesten fra en opsidningsblok. 10) 
Skridte gennem vandforhindring. 11) åbne låge til fods. 12) løfte hestens hove. 13) skridte gennem 
buske. 14) Ground tie eller 15) lede hesten i trav. 

C. Scoring Stock Horse Trail 
Rytter kan vælge at ride forbi en forhindring og indkassere en ”0” score for den manglende forhindring. En 
Dommer kan bede en rytter om at passere en forhindring efter tre refuseringer eller af sikkerhedsmæssige 
grunde. 
Trail kredit: 
+ Kredit gives til heste der håndterer forhindringerne med stil og nogen hastighed, forudsat at korrekthed ikke 
   tabes. 
+ Heste skal modtage kredit for at vise opmærksomhed på forhindringerne og være i stand til at finde deres 
   egen vej gennem forhindringen når dette er en mulighed og villigt lystre rytterens signaler på de mere 
   vanskelige hindringer. 
+ Kvalitet af bevægelser og kadence bør være en del af manøvrescoren for en hindring. 
Trail, fradrag: 
Mindre fradrag 
- Kunstigt fremtræden og/eller unødvendig tøven ved fremridning til eller gennemridning af hindring. 
- Hvert Tik på en hindring. 
- Bryde gangarten i skridt og trav. 
-Placere begge for eller bagben i et enkeltskridt åbning eller rum. 
-Undlade at eller fejle i at træde i et kræve felt. 
-splitte bom i galop. 
-Træde på en stamme, bom, kegle eller hindring. 
Store fradrag 
- Forkert galop, eller bryde gangart i galoppen. 
-Træde uden for hindringer, falde af eller ud af en forhindring som en bakke igennem, bro, side pass eller vand  
  boks. 
-Refuserer, Låse op, prøve at undgå en hindring ved at sky væk, eller bakke. 
-Grov ulydighed, (Slå, bukke, stejle, sparke bagud). 
-ude af stand til at vis korrekt galop eller gangart, når angivet. 
-Ude af stand til at gennemføre hindringen. 
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SÆRTILLÆG: 
 
 TITLER KUN FOR DKSHA MEDLEMMER. 
 
DKSHA vil tildele egne medlemmer særlige titler og priser efter de regler der bruges i ASHA regelbog EV-035, 040, 
065, 080 og 095. 
 
Det betyder at der vil blive uddelt DKSHA årstitler or mest vindende All round rytter/hest kombination i hver division 
og til de ryttere/hest kombinationer der har vundet mest i de respektive klasser i hver division. 
 
Ryttere der samtidigt holder gyldigt ASHA medlemskab, er også berettiget til disse titler og priser. 
 

   
 

 

 

 


