Så funkar ridsporten del 2
Om hästar och ponnyer
I ridsporten skiljer vi på hästar och ponnyer, och det är storleken som avgör vad som är vad.
Hästar är stora och ponnyer små. Men sedan börjar det bli knivigt.
Ponnyer delas dessutom in i kategorier utifrån sin storlek. De minsta ponnyerna kallas Aponnyer, och därefter finns det kategori B, C och D.
Dessa kategorier tävlar var för sig, i klasser som heter nästan likadant, nämligen Lätt D, Lätt
C, Lätt B och Lätt A. Men här är det tvärtom. Lätt D har alltså lägre hinder än Lätt A.
Att man benämner klasserna på detta vis beror på att hinderhöjderna varierar. En kategori
B-ponny som hoppar Lätt C har lägre hinder än en kategori D-ponny som hoppar Lätt C.
Glasklart, eller hur?
Hästar kan också vara väldigt varierande i storlek, men de delas inte in i storlekskategorier.
Vi går över till ponnyryttare. De får vara maximalt 20 år gamla för att tävla på
ponnytävlingar. Under 2015 delades även ryttarna in i olika grupper, utifrån sin ålder. Det
innebar att i vissa klasser blev det inte bara tre eller fyra kategorier av tävlande, utan
dessutom två grupper i de två största kategorierna. Där någonstans blev tävlandet så rörigt
att åldersgrupperna på ryttarna togs bort igen.

Ponnyryttarna Vilma och Sofia på sina kategori B-ponnyer efter att ha tävlat dressyr Lätt C:1.

Däremot finns det åldersgrupper för hästarna, eller ponnyerna. De grupperna kallas
avdelningar. Avdelning A är den vanliga tävlingsklassen där den som är felfri över alla hinder
och rider snabbast vinner. Där får bara vuxna hästar vara med. Vuxna hästar är sju år eller
äldre, men även sexåriga hästar som har kvalat kan vara med i avdelning A.
De yngre hästarna tävlar i avdelning B, och de tävlar inte mot klockan. I stället får alla felfria
pris. I avdelning B kan även äldre hästar vara med nu för tiden, men många kallar fortfarande
avdelning B för unghästavdelningen.

På en ponnytävling delas ekipagen alltså upp i klasser, kategorier och avdelningar.
Hemuppgift: Ta reda på vad som gäller för ponnyer som startar i en hoppklass som heter
Lätt C, kategori D, avdelning B.
Jag skrev tidigare att hästar är hästar och ponnyer är ponnyer. Detta stämmer inte alltid. Det
finns vissa tillfällen när en ponny kan räknas som en häst. Det är om en vuxen ryttare, 21 år
eller äldre i ridsportvärlden, tävlar en ponny. Då får ekipaget delta i tävlingar för hästar och
ponnyn definieras om till häst. Det beror på att hästar och ponnyer normalt inte får tävla i
samma klasser på tävlingar.
Men här börjar vi komma in på överkursen.
Ridsportens tävlingar består inte bara av klasser, kategorier och avdelningar. De kan också
vara lokala, regionala, nationella eller elittävlingar, och ibland alltihop på samma
tävlingshelg.
När ridsporten pratar om lokala tävlingar betyder det inte att du bara får delta om du
kommer från trakten. I stället är det ett sätt att beskriva nivån på tävlingen. En lokal tävling
har lägre klasser än en regional, som har lägre klasser än en nationell. Och svårast är förstås
elittävlingarna.
Vi avslutar med ännu ett stycke överkurs. Det handlar om gränsen mellan hästar och
ponnyer, som går vid 148 centimeter. Detta mäts över manken, som är hästens högsta punkt
mellan rygg och hals. Man skulle kunna kalla den punkten för nacke, men i hästvärlden heter
den manke. Självklart finns det sedan en hel vetenskap om hur ponnyer mäts, men där blir
det bara för mycket överkurs.
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