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Klasseforklaring 
Champions Cup 2020 

Generelle regler: 
Alle klasser dømmes ud fra et regelsæt som er godkendt i AMHA (American Miniature Horse 
Association). Forbehold for mindre afvigelser.  
 
Der fremvises med følgende modifikationer til de amerikanske regler:  

- Det er ikke et krav, at køreheste bærer side- eller overcheck. Martingale er tilladt. 
- Det er tilladt at have stutterinavne og/eller hestenavne eller anden form for reklame på tøjet når 

man er i ringen.  
- Handleren behøver ikke være ejer af hesten.  

 
Man kan ikke tilmelde sig ”Grand Champion”, ”Supreme Champion” og ”Best”-klasser.  
Disse indstilles man til. 
 

HALTER-klasser: 
Er man blevet nr. 1 eller 2 i sin klasse indstilles man til Grand Champion 
Der udpeges en Grand- og en Reserve Grand Champion for hhv. vallakker, hopper og hingste 
 
Har man vundet Grand Champion, indstilles man til Supreme Champion 
Der udpeges kun én Supreme Champion 

 
DRIVING-klasser: 
Alle der har deltaget i en driving-klasse er automatisk indstillet til Best Driving Horse in Show. 
 
PERFORMANCE-klasser: 
Alle der har deltaget i en performance-klasse er automatisk indstillet til Best Performance Horse in 
Show. 
 
YOUTH-klasser: 
Alle deltagere under 18 år, hvad end de har deltaget i en youth-klasse eller i andre klasser, er 
automatisk indstillet til Best Youth in Show. 
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Hvad er Halter? 
Halter er betegnelsen for de klasser, hvor hesten udstilles og bedømmes på sit eksteriør. 
Halterklasserne er inddelt i stallions (hingste), mares (hopper), og geldings (vallakker).  

Desuden er hver kategori inddelt efter alder og højde. 
 

Hesten fremvises af én handler/fremviser. 
Handleren viser hesten frem som set på skitsen nedenfor:  

 
Forklaring af skitsen: 

Man går på banen én efter én, og starter med at skridte frem til den runde cirkel til højre på skitsen. Når man er nået 
til cirklen sætter man i trav, og følger pilene, indtil man når tilbage til indgangen (gate). Én for én bedes deltagerne 

vise tænder på hestene, når de står på række og venter (dog med den modifikation, at vallakker ikke skal vise tænder). 
Når alle har gjort det, skridtes der frem til prikken hvor dommeren (judge) står. Herefter sætter man i trav. Man traver 

frem til de små sorte prikker, hvor man skal stille hesten op. Der vil være en ”Ring Steward” der sørger for, at hver 
hest får en bestemt plads, og fører hver hest frem hertil. Det er denne plads man står på, indtil klassen er færdig. 

Dommeren går rundt og kigger på hestene. Først når dommeren siger ”Tak” er bedømmelsen færdig. Alle deltagere 
stiller sig hen til hegnet. 

Først kaldes placering nr. 3 frem, herefter nr. 2, og til sidst kaldes nr. 1 frem. Er man ikke iblandt de 3 placerede, må 
man forlade banen. 
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Hesten skal stå lige på alle 4 ben, og skal stilles, som skulle den passe ind i en ramme: 
Det er tilladt at flytte hestens ben. 

 
 

Der er mulighed for at deltage i 4 forskellige halterklasser 
OPEN er for alle. OWNED, BRED AND SHOW er for de deltagere, som selv har avlet den fremviste hest. Hesten 

skal være ejet af fremvisere, avlet af fremviseren, og skal fremvises af samme. EXPERIENCED er for øvede 
fremvisere. NOVICE er for nybegyndere. Disse klasser bedømmes som ovenfor omtalt. Husk, at de heste, der 

placeres som nr. 1 og 2 i OPEN -klasserne, indstilles til en Grand Champion. 
Det er desuden muligt at samle point i klasserne GET OF SIRE, PRODUCE OF DAM, MARE AND FOAL, BEST 

MATCHED PAIR, THREE-BY-ONE OWNER og THREE-BY-THREE OWNERS. 
 

Get of Sire:  
Get of sire er en klasse, hvor der stilles med en afkomssamling efter en hingst. Der skal fremstilles 3 afkom. 

Hingsten skal ikke selv fremstilles. 
Både hingsten og de 3 afkom opnår point! 

 
Produce of Dam:  

Get of sire er en klasse, hvor der stilles med en afkomssamling efter en hoppe. Der skal fremstilles 2 afkom. 
Hoppen skal ikke selv fremstilles 

Både hoppen og de 2 afkom opnår point! 
 

Mare and foal:  
I klassen Mare and Foal skal der fremstilles en hoppe og dennes afkom. Afkommet behøver ikke være et 

føl, men må gerne være et ældre afkom. Hoppen selv fremstilles, og ét afkom fremstilles. 
Både hoppen og afkommet opnår point! 

 
Best matched pair: 

2 heste der matcher/ligner hinanden, fx i farven (det kan fx være 2 ens heste, en sort og en hvid eller lign.). 
Der skal være en handler pr. hest.  

Begge heste opnår point! 
 

Three-by-one owner: 
Her skal fremstilles 3 heste ejet af den samme person. Ejeren må naturligvis få hjælp til at fremvise 

hestene, idet der kræves 1 handler pr. hest. 
Alle 3 heste opnår point!  
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Three-by-three owners: 
Three-by-three owners er en helt ny klasse. Her går det ud på at teame-up med sine venner, og sammen 

fremstille 3 heste, som udgør det perfekte team! 
Alle 3 heste opnår point!  

 
 På finale-showet findes der en vinder i kategorien HALTER.  
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Hvad er Driving? 
Driving er en samlet betegnelse for alle køreklasserne.  

De ”traditionelle” køreklasser inddeles i Classic- Country- og Single Pleasure Driving. Den samme hest kan 
ikke deltage i mere end én af de 3 klasser. Derudover tilbydes en række andre køreklasser, som alle 

køreheste kan deltage i. Se beskrivelsen af køreklasserne her: 
 

Classic Pleasure Driving: 
I Classic Pleasure Driving fremstilles heste, der går lavt med hovedet, som går afslappet på tøjlen, og som 

ikke har store bevægelser.  
En Classic Pleasure-hest bør se sådan ud: 

 
Alle heste bedømmes på banen samtidig. Bedømmelsen starter i pleasure trot på venstre volte. Herefter 

følges speakerens anvisninger. Når der bliver sagt ”reverse” skiftes volten. Til sidst kaldes alle til line-up, og 
her skal hesten på dommerens anvisning bakke 2-3 skridt. Det er tilladt at få en header (medhjælper) med 

ind på banen ved line-up. 
 

Country Pleasure Driving: 
I Country Pleasure Driving fremstilles heste, der køres med konstant kontakt til biddet, og som har 

knæaktion og højere nakkeføring. 
En Country Pleasure-hest bør se sådan ud: 

  
Alle heste bedømmes på banen samtidig. Bedømmelsen starter i pleasure trot på venstre volte. Herefter 

følges speakerens anvisninger. Når der bliver sagt ”reverse” skiftes volten. Til sidst kaldes alle til line-up, og 
her skal hesten på dommerens anvisning bakke 2-3 skridt. Det er tilladt at få en header (medhjælper) med 

ind på banen ved line-up. 
 

Single Pleasure Driving: 
I Single Pleasure Driving fremstilles heste med højt energiniveau, nakken højt, med høje knæløft. 

En Single Pleasure-hest bør se sådan ud:  
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Alle heste bedømmes på banen samtidig. Bedømmelsen starter i pleasure trot på venstre volte. Herefter 

følges speakerens anvisninger. Når der bliver sagt ”reverse” skiftes volten. Til sidst kaldes alle til line-up, og 
her skal hesten på dommerens anvisning bakke 2-3 skridt. Det er tilladt at få en header (medhjælper) med 

ind på banen ved line-up. 
 

Roadster: 
Roadster er en køreklasse, hvor det gælder om at trave så hurtigt som muligt. Hesten bedømmes både på 

dens fart og dens (imponerende) gangarter. 
I Roadster skal man køre i en åben sulky, dvs. uden kurv. Alle deltagere skal bære Roadster-silks og 

tilhørende hat. 
Alle heste bedømmes på banen samtidig. Bedømmelsen starter i Jog Trot på højre volte. Herefter følges 
speakerens anvisninger. Når der bliver sagt ”change of rein” skiftes volten. Til sidst kaldes alle til line-up. 

Det er tilladt at få en header (medhjælper) med ind på banen ved line-up. 
 

Multiple Hitch: 
Multiple Hitch er en køreklasse, hvor 2 eller flere heste er spændt foran vognen. Hestene skal arbejde som 
én enhed. Bedømmelsen starter i trav. Herefter bedes der om en skridt. Både skridt og trav vises på begge 

volter efter anvisninger. Der skal vises et 8-tal i trav, hvor en del af banen bruges.  
Hestene skal kunne parere og bakke. Se desuden bilag 8. 

Bedømmelse: 
Performance (ydeevne) 
Presence (præsentation) 

Quality (kvalitet) 
Manners (manerer) 

Matching (hestene skal matche) 
Alle de forspændte heste opnår point! 

 
Presidents Touch of Class: 

Presidents Touch of Class er en køreklasse, hvor dommeren skal imponeres. Der kan fremstilles 
enspændere eller flere heste for samme vogn. Heste, vogn og kuske må udsmykkes med pynt, kjoler, 

glimmer og glamour. Alle heste bedømmes på banen samtidig. Bedømmelsen starter i trav. Herefter følges 
speakerens anvisninger. 

 
Reinmanship: 

Reinsmanship er en særlig køreklasse, hvor kusken bedømmes. 75 % af bedømmelsen går på kuskens 
håndtering af liner og pisk, kontrol over hesten, opstilling og helhedsindtrykket af kuskens fremtoning. 
Kontrollen handler om ensartede bevægelser i forskellige tempi og hvor hurtigt hesten er til at ændre 
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tempoet efter kuskens kommando. Man må bruge tre til fire skridt på at skifte tempoet. De resterende 25 
% af bedømmelsen går til standen på seletøj og vogn og hvor flot dette tager sig ud.  

Hesten må på intet tidspunkt være ude af kontrol eller været checked meget op. Pisken skal altid være i 
kuskens hånd. 

 
 

På finale-showet findes der en vinder i kategorien DRIVING.  
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Hvad er Performance? 
Performance er en samlet betegnelse for de klasser, hvor hesten skal springe, udøve besindighed, liberty, 

farveklasser mm. Se om de enkelte performanceklasser her: 
 

Scully Driving: 
Scully Driving er bedre kendt som toppe-kørsel. Her gælder det om på tid at køre gennem en bane af 

kegler. Ved hver forhindring er placeret 2 bolde, og rives disse ned, tillægges 5 strafpoint. 
Det er tilladt at fremstille både et- eller tospand.  

Ved tospand opnår begge heste point! 
 

Solid-color og Multi-color: 
Solid-color er en farveklasse for ensfarvede heste. 

Multi-color er en farveklasse for pinto og appaloosa. 
Hestene bedømmes 80 % på deres farve og 20 % på deres eksteriør. 

 
Hunter:  

Hunter er en stilspringning. Det gælder om at forcere en springbane så fejlfrit og stilfuldt som muligt. 
Det tæller med i bedømmelse, at hesten bevarer det samme, rolige tempo hele vejen igennem. 

Hesten skal være min. 3 år for at deltage. 
 

Color, halter, obstacle: 
CHO (color, halter, obstacle) er en klasse med 3 forskellige discipliner. Hesten bedømmes på farve, 

eksteriør, og sidst, hvor god den er til at gennemføre en obstacle-klasse. 
Hesten skal være min. 1 år for at deltage. 

 
Showmanship: 

Showmanship er klassen, hvor du som handler kan bevise, hvad du kan. Hvis du har en hest, der kan stå 
stille, og hvis du evner at holde et skarpt øje med, hvad dommeren foretager sig, er showmanship helt 

sikkert noget for dig. 
Alle deltagerne starter med at stille op på en række. Dommeren kalder en deltager frem ad gangen. Foran 
dommeren skal man stille sin hest op, så den står lige på alle 4 ben. Det er ikke tilladt at røre hestens ben.  
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Når dommeren (judge) star ved punkt 1 skal handleren (exhibitor) også stå ved punkt 1. Når dommeren 

står ved punkt 2 skal handeleren stå ved punkt 2. Når dommeren står ved punkt e skal handeleren stå ved 
punkt 3. Når dommeren står ved punkt 4 skal handeleren stå ved punkt 4. Når dommeren står ved punkt 5 

skal handeleren stå ved punkt 5. 
Herefter vender man hesten, helst med 1 bagben placeret solidt i jorden, traver tilbage, og vender hesten 

på samme måde, og stiller den op på linjen igen.  
På linjen er det også vigtigt at være opmærksom på dommeren. Er dommeren til højre for dig, skal du stå 

på hestens venstre side. Er dommeren til venstre for dig, skal du stå på hestens højre side. 
 

Versatility: 
Versatility er en kombination af Driving (kørsel), Halter (eksteriør), og Hunter (stilspring). 

Klassen består af 4 led: 
1) Kørsel 
2) Fraspænding 
3) Halter 
4) Springning 

Både classic- country- og single pleasure heste må deltage (se mere om disse under Driving). 
Hestene skal spændes fra på banen, og dette skal nås på en frist af 2 min. 

Hestene påføres en (show)grime, hvorefter de vises i halter.  
Til sidst skal hver hest forcere en bane bestående af 3 spring.  

Hesten skal være min. 3 år for at deltage. 
 

Obstacle:  
Obstacle er et andet ord for besindighed/miljø.  

Obstacle findes både som Halter Obstacle (for hånd) og Driving Obstacle (for vogn). 
I obstacle-klasserne gælder det om at forcere en række forhindringer fejlfrit, ligesom man kender det fra 

besindighed- eller miljøklasser. Banen skal ikke gennemføres på tid. 
Hesten skal være min. 2 år for at deltage. 

Ved tospand (Driving Obstacle) opnår begge heste point! 
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Liberty: 
Hesten vises løs i 1 ½ minut til medbragt musik. Handleren har 1 ½ minut til at indfange hesten. Det er 

tilladt at have med medhjælper med på banen, men kun handleren må indfange hesten. Det er ikke tilladt 
at røre hesten mens musikken spiller, heller ikke med pisken.  

Bedømmelse: 
Style and Grace (stil og ynde): max 30 points 

Animation and Presence (fremtræden og præsentation): max 30 points 
Gaits (gangarter): max 20 points 

Music and Suitability (musik og tilpasning): max 10 points 
Catch (indfangning): max 10 points 

Ekvipagen med flest points vinder klassen. 
Hesten skal være min. 1 år for at deltage. 

 
Costume: 

Kostumeklasse. Dommeren vælger det flotteste kostume.  
Hvis flere heste indgår i kostumet, opnår de alle point! 

 
Jumper: 

Jumper er en højdespringning. Man skal forcere en bane på tid, og gennemføres banen fejlfrit, sættes 
springene op, og man fortsætter, indtil kun 1 hest kan gennemføre banen fejlfrit. Står 2 ekvipager lige, 

vinder den hurtigste. 
Hesten skal være min. 3 år for at deltage. 

 
 
 

På finale-showet findes der en vinder i kategorien PERFORMANCE.  
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Hvad er Youth? 
Youth-klaserne udbydes særligt til børn og unge under 18 år. Ens for alle youth-klasser er, at det er 

handleren der bedømmes, og ikke hesten. 
I youth-klasserne bliver alle placeret, og alle får en roset.  

Desuden får alle børn point i klasserne! 
Hvis der er 10 starter får 1. pladsen fx 10 point, mens 10. pladsen får 1 point. 

Der er i alt 4 youth-klasser på showet:  

 
Youth showing a gelding: 

Dette er en halter-klasse for børn. I denne klasse fremstilles vallakker. Det er handleren der bedømmes, og 
ikke hesten. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er den bedste hest, der vinder klassen, men derimod den 

handler, som dommeren vurderer har gjort det bedst. 
 

Youth showing a mare: 
Dette er en halter-klasse for børn. I denne klasse fremstilles hopper. Det er handleren der bedømmes, og 

ikke hesten. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er den bedste hest, der vinder klassen, men derimod den 
handler, som dommeren vurderer har gjort det bedst. 

 

Youth Performance: 
Dette er en performance-klasse for børn. Her opstilles en forhindringsbane med forskellige forhindringer 

fra OBSTACLE og HUNTER. Det er handleren der bedømmes, og ikke hesten. Det vil sige, at det ikke 
nødvendigvis er den hest, der forcerer banen bedst, der vinder klassen, men derimod den handler, som 

dommeren vurderer har gjort det bedst.  
Hesten skal være min. 1 år for at deltage. 

 

Youth Driving: 
Dette er en køre-klasse for børn. Her må fremstilles alt fra classic pleasure til single pleasure til multiple 

hitch. Det er driveren der bedømmes, og ikke hesten. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er den hest, der 
passer bedst ind i rammerne for køreklasserne, der vinder klassen, men derimod den dygtigste driver. 

Hesten skal være min. 3 år for at deltage. 
 

Alle børn under 18 år er desuden velkommen i alle andre klasser på showet! 
Points fra alle klasser på showet tælles med i deres samlede points. 
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Hvad er All Round? 
På finaledagen findes der en vinder i kategorien ALL ROUND. 

Her medregnes point fra alle Halter-, Performance- og Driving-klasser.  
 

Det er et krav for at vinde All Round, at hesten har deltaget i min. 1 klasse fra kategorierne: 
Halter, Driving og Performance. 

 
Point fra Youth-klasserne regnes ikke med, men youth-deltagere kan vinde All Round på lige fod med alle 

andre deltagere, med point indsamlet fra Halter, Driving og Performance. 
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High Point System 
 
Til Grand Finale showet finder vi High Point vinderne i Halter, Performance, Driving, Youth og 
Allround. På de følgende sider kan du se en oversigt over, hvilke klasser der regnes med i de 
forskellige High Point klasser. 
Det er muligt at samle point fra alle 3 shows (Mayfair, Summer Shine, Grand Finale). 
 
 
I High Point Halter, Performance, Driving og Allround er det hesten der samler point, uanset 
med hvilken handler pointene er indsamlet. 
 
 
I High Point Youth er det handleren der samler point, uanset med hvilken hest pointene er 
indsamlet. 

• Points samlet i youth-klasserne tælles ikke med i opgørelsen over de øvrige High Point 
klasser 

• Dog vil alle klasser, som en youth deltager i, tælle med i opgørelsen over High Point Youth 
 
 
 
Point samles efter følgende skema:  
 

 1. plads 2. plads 3. plads 
1 start 1 point   

2 starter 2 point 1 point  
3 starter og derover* 3 point  2 point 1 point 
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Rød = Halter, blå = Performance, grøn = Driving, gul = Youth 
1. Driving obstacle 
2. Halter obstacle 
3. Youth halter obstacle 

 
4. Weanling mares 
5. Yearling mares 30” and under 
6. Yearling mares 30” – 32” 
7. Yearling mares 32” – 38” 

 
8. Showmanship 
9. Costume 

 
10. 2 year old mares 30” and under  
11. 2 year old mares 30” – 33” 
12. 2 year old mares 33” – 38” 

 
13. Roadster 34” and under 
14. Classic Pleasure Driving 34” and under  
15. Versatility 

 
16. Jump off 
17. Liberty  

 
18. Weanling stallions 
19. Yearling stallions 30” and under 
20. Yearling stallions 30” – 32”  
21. Yearling stallions 32” – 38”  

 
22. Country Pleasure Driving 34” and under 
23. Single Pleasure Driving 34” and under 

 
24. 2 year old stallions 30” and under 
25. 2 year old stallion 30” – 33” 
26. 2 year old stallions 33” – 38” 

 
27. Youth Classic Pleasure Driving 
28. Youth Country Pleasure Driving 
29. Youth Single Pleasure Driving 

 
30. Junior geldings 30” and under 
31. Junior geldings 30” – 34” 
32. Junior geldings 34” – 38” 

 
33. Multi color 
34. Solid color 

 
35. Youth up to 12 years exhibiting a mare 
36. Youth 13-18 years exhibiting a mare 
37. Youth up to 12 years exhibiting a gelding 
38. Youth 13-18 years exhibiting a gelding 

 
39. Multiple Hitch 
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40. Roadster 34” – 38”  
 

41. Get of sire 
42. Produce of dam  
43. Mare and foal 

 
44. Senior mares 30” and under 
45. Senior mares 30” – 32” 
46. Senior mares 32” – 34” 
47. Senior mares 34” – 38” 
48. Grand Champion Mares 

 
49. Hunter 
50. Youth Hunter 
51. Youth Roadster 
52. Grand Champion Roadster 

 
53. Classic Pleasure Driving 34” – 38”  
54. Grand Champion Classic Pleasure Driving 

 
55. Country Pleasure Driving 34” – 38” 
56. Grand Champion Country Pleasure Driving 

 
57. Senior stallions 30” and under  
58. Senior stallions 30” – 32”  
59. Senior stallions 32” – 34”  
60. Senior stallions 34” – 38”  
61. Grand Champion Stallions 

 
62. Presidents touch of class 
63. Single Pleasure Driving 34” – 38” 
64. Grand Champion Single Pleasure Driving 

 
65. Senior Geldings 30” and under 
66. Senior Geldings 30” – 32” 
67. Senior Geldings 32” – 34” 
68. Senior Geldings 34” – 38” 
69. Grand Champion Geldings 

 
70. Experienced geldings 
71. Experienced stallions 
72. Experienced mares 

 
73. Youth versatility 

 
74. Novice geldings  
75. Novice stallions  
76. Novice mares 

 
77. Halter Supreme Champion 
78. Best Driving Horse in Show  
79. Best Performance Horse in Show  
80. Best Youth in show 
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Halter Performance Driving Youth Allround 
 
Ekstra point Halter: 
Supreme Champions 
opnår 3 point 
Grand Champions 
opnår 2 point** 
Reserve Grand 
Champions opnår 1 
point** 
 

 
Ekstra point Driving:  
Best Driving Horse in 
Show opnår 3 point** 
 

 
Ekstra point 
Performance: 
Best Performance 
Horse in Show opnår 3 
point** 
 

 
Ekstra point Youth: 
Best Youth in Show 
opnår 3 point  
(disse tæller kun med i 
opgørelsen over High 
Point Youth) 
 

 
Alle klasser 
undtages yoith 

* = for youth er der intet max antal point – alle youth-deltagere opnår point. 
** = point der tæller med i High Point Allround 

 


