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      Artikelserie – Del 1: 2020 

Hunter under Saddle & övriga engelska klasser 
- Vad behöver du och hästen för utrustning? 
Text: SPHA 

odet inom de engelska klasserna 

varierar inte lika mycket från år till 

år som i övriga westerngrenar. 

Något som alltid poängteras av tillfrågade do-

mare är att ”spara bling till western1. Håll det 

snyggt och traditionellt”.  

ad menas då med snyggt och tradition-

ellt? Det skiljer sig lite från Hunter     

under Saddle 

där lite mer färger 

accepteras som mörk-

grå och bruna kavajer 

jämfört med Hunt Seat 

Equitation där dom-

arna gärna ser mer 

traditionella färger på 

kavajen som marinblå 

och svart2. Men 

viktigast av allt är 

passformen!  

Se till att kavajen är tillräckligt lång både i längd 

och i ärmarna. En skräddare hjälper dig att få 

till den perfekta passformen för just din kropp 

om den behöver justeras. Under kavajen har du 

en snygg skjorta med enkla dekorationer på 

kragen i milda färger. Idag har modet blivit      

populärt med s.k. 

”dickies3” under      

kavajen, speciellt 

varma sommardagar. 

Det man ska tänka på 

är att kavajen istället 

blir den som tar emot 

din extra värme, så 

ha en t-shirt under.  

 
1 GoHorseShow.com – Artikel  
2 Winning Couture - Showkläder 
3 MamaMia - Dickies 

jälmen ska vara svart eller marinblå 

(brun är också godkänd färg men ses 

sällan på banan) och den ska sitta bra. 

Hjälmen kan vara en showhjälm (s.k. Hunt cap4) 

eller en godkänd säkerhetshjälm. Du ska ha det 

som du tycker om och som sitter skönt. I hopp-

klasser ska alltid godkänd säkerhetshjälm 

användas.  

ågot som många dock slarvar med är 

håret. Håret ska vara instoppat och har 

du den gamla sortens hårspänne med 

rosett och hårnät, så lägg undan denna. Se till 

att håret inte sticker 

ut och använd hårnät 

under hjälmen för att 

få håret att sitta på 

plats. I alla engelsk-

klasser vill domarna 

se ett prydligt intryck, 

och inte något stort 

hårspänne eller lös ponnysvans under hjäl-

men5,6. Är håret för långt för att stoppa under 

(se referens på hur du gör) så knyt en prydlig 

tight hårknut som i showmanship och W.Horse-

manship. Att föredra är att även använda 

handskar i hunterklasserna och dessa ska alltid 

vara svarta. 

u har vi nämnt vad du ska tänka på 

upptill, vad ska 

man då egentligen 

tänka på nertill? Ridbyx-

orna ska även här vara 

traditionella; färger som 

grått, rost och gröna har 

försvunnit helt från banan 

och idag ser du överhäng-

ande olika nyanser av 

beige och kaki. Nertill är det tillåtet både med 

4 Dover Saddelery - Hunt Cap 
5 How to put your hair in the helmet  
6 How to put your long hair in the helmet 

M 

V 

H 

N 

N 

Bild 1 FB: Winning Couture 

Bild 2 FB: MamaMia 

https://gohorseshow.com/2016/05/dos-donts-english-fashion/
http://www.winningcouture.com/?fbclid=IwAR2152ssEa_FvCbfLQ1GQC5ExWsDRQMsegyWbKayyObldLXEjt7zYtHHXLM
https://www.facebook.com/pg/MamaMiaoneofakind/photos/?tab=album&album_id=888670274894904&ref=page_internal
https://www.doversaddlery.com/velvet-hat-cover/p/X1-36149/?cpos=20&cst=hunt%20cap&ctype=Search&cpid=res637214181513765912
https://www.youtube.com/watch?v=NKh22nThuy4
https://www.youtube.com/watch?v=mYGsxMPM-gA
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short chaps och ridstövlar i brunt eller svart, 

men tänk på att en väl passande stövel kan 

ändra ditt bens utseende - något att tänka på 

till Equitationklasserna. Du får använda sporrar 

som ej rullar, men max 1 inch lång (=2,54 cm) 

och nytt mode har blivit att måla eller köpa 

dem svarta. 

är det gäller hästen ska sadeln vara av 

typen hopp eller all round mot hopp. 

Du får använda både läder och syntet-

sadel men den ska vara svart eller brun. Tränset 

ska vara klassiskt och ingen aachenrem är 

tillåtet. Tyg-

larna ska 

vara släta 

eller flätade 

i läder och 

gummityglar 

får inte 

användas, förutom i jumping-klasserna. Mar-

tingal är inte tillåtet, men förbygel på sadel får 

användas. Färgen på lädret är en smaksak, 

många domare ser helst att lädret inte är för 

ljust på tränset, utan i mörkare färger. Vojlock 

ska vara vit eller ljusare färg och följa sadeln, 

om inte nummerlapp sätts på båda sidor då til-

låts schabrak (finns färdiga med plastfickor7), 

annars sätts nummerlappen på ryttarens rygg.  

ad får du ha för bett i munnen? 

Här är regelböckerna väldigt tydliga. 

Vanliga tränsbett är tillåtna8 (utan 

skänklar) såsom pelhambett (med en 

eller två tyglar, men utan deltatygel), kimber-

wickbett eller dubbla bett. Tränsbetten kan ha 

två eller tre delar och är det tredelat så finns 

restriktioner om hur i regelboken. Mundelen 

får vara rundad, tvistad (mjukare & skarpare), 

korkskruv, dubbel tvistad, helt raka eller med 

 
7 Highridge - Hunter Pad  
8 APHA regelbok – Tillåtna bett s.130 §A.4 
9 Hunterflätor 
10 Bandad man 

en port som max får vara 3,81 cm hög. Läs noga 

i regelboken så bettet du tänker använda håller 

tillåtna mått. Det som dock inte är tillåtet är 

mekaniska hackamors, för stora portar eller  

triangelformad mundel.  

 

ästen får ha både hunterflätor9 eller 

bandad man10 och på Youtube finns 

många klipp om hur du gör de olika 

bandningarna och flätorna i manen. I hunter-

klasserna tillåts även 

svansen ha en s.k. 

hunterfläta 11,12.  

Detta är absolut inget 

måste men det ger ett 

snyggt intryck för 

domaren.  

 

löm inte att alltid läsa i gällande 

regelbok vad det är domaren faktiskt 

vill se! Genom att läsa regelboken 

kommer du få ett försprång på tävlingsbanan 

mot de som inte läst ordentligt.  

Ni har väl inte missat att My Western Pleasure13 

har precis kommit ut med en ny artikel med 

frågor till deras tränarpanel, där du kan läsa om 

hur du arbetar med formen inför hunter och 

w.pleasure på ett bra sätt. Så nu är det bara att 

sätta igång att träna så ses vi framöver!  

 

 

   

11 Hunterfläta svans 
12 Pinwheel hunterfläta svans 
13 My Western Pleasure - Artikel 
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Vi hoppas denna text gett dig en förklaring 

till vad som eftersträvas inom de engelska   

grenarna och nu önskar vi dig Lycka till på 

framtida tävlingar!  

                                             /SPHA Styrelse
             /SPHA 

Styrelse 

 

http://highridge.se/sadelpaddar/hunter-pad/
http://press.apha.com/2020_Rulebook_Final_WEB.pdf
http://press.apha.com/2020_Rulebook_Final_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V9A1CPTEaXY
https://www.youtube.com/watch?v=4kYkTL29WYk
https://www.youtube.com/watch?v=Ovf22NdNaY4
https://www.youtube.com/watch?v=bexsIj4cchU
https://mywesternpleasure.com/2020/03/31/tranarpanelen-tipsar-sa-kan-du-utvecklas-i-gangartsgrenarna/?fbclid=IwAR0XAlYTzVzqsACQmHp2CMzXT7OV1dtMOYNlR95lvd4MuoEThOV2W-fUWCA
https://mywesternpleasure.com/2020/03/31/tranarpanelen-tipsar-sa-kan-du-utvecklas-i-gangartsgrenarna/?fbclid=IwAR0XAlYTzVzqsACQmHp2CMzXT7OV1dtMOYNlR95lvd4MuoEThOV2W-fUWCA

