Championatsprogram for 4 års heste
Bane A
Vejledende ridetid: 8 min
Rides på trense
Dommere placeres på langsiden ved E
Stævne:
Rytter:
Hest:

Venstre volte

Indridning i skridt for længere tøjle. Tag tøjlerne og dan gruppe.

E-K-A-F-M-C-H-K-A

Rid frem i arbejdstrav, letridning (1,5 volte).

A

Nedsidning.

A-C

Slangegang 3 buer.

C

Letridning.

H-K & F-M

Øg skridtlængden i trav på begge langsider.

C

Arbejdstrav.

H-X-F

Rid skråt igennem.

F-A-E

Arbejdstrav. Højre volte

E-B-E

Cirkelvolte med forlængelse af tøjlen.

E-B

Saml tøjlerne op (1/2 cirkelvolte).

B-A-K

Rid ligeud ved hovslaget

K-H

Øg skridtlængden i trav (overgang til arbejdstrav).

C

Nedsidning.

Ml. M & F

På langsiden overgang til skridt og derefter parade (5 sek. Stilstand).
Efter parade, fremadridning i skridt for en længere tøjle.

F-A-K-B

På den korte diagonal: Middelskridt

B-H

På den korte diagonal: Middelskridt

H-C

Saml tøjlerne op.

C-X (-C)

På kortsiden overgang til arbejdstrav (1/2 cirkelvolte).

ML. X-C

Derefter anspring til højregalop.

C-X-C

Cirkelvolte i arbejdsgalop (C-X-C).

C-M-F-A-K

Fortsæt ligeud på hovslaget.

K-H & M-F

Øg skridtlængden i galop på begge langsider, derefter arbejdsgalop.

F-A-K

Arbejdsgalop.

K-X-M

Rid skråt igennem. Over midterlinien, overgang til trav.

Ml. M & C

Anspring til venstregalop.

H-K

Øg skridtlængden i galop på langsiden.

K-A-B

Arbejdsgalop.

B-E-B

Cirkelvolte med forlængelse af tøjlen.

B-E

Kort tøjlerne igen, overgang til arbejdstrav, nedsidning (1/2 cirkelvolte).

E-K

Rid ligeud på hovslaget.

Omkring A

Overgang til middelskridt med forlængelse af tøjlen.

K

Forlad banen i middelskridt for lange tøjler.

Championatsprogram for 4 års heste
Pointskema og direktiver
Vurdering af udførelsen
Trav
Takt, eftergivenhed, elasticitet, afskub,
rygsving, rummelighed, villighed til at
lade sig samle

Point

Skridt
Takt, afslappethed, energi,
rummelighed

Galop
Takt, eftergivenhed, elasticitet,
naturlig balance, afskub,
villighed til at lade sig samle,
rummelighed, op-ad-bakke tendens
Ridelighed
Eftergivenhed, kontakt,
ligeudretning,
lydighed og evne til selvbæring

Kapacitet
Potentiale som dressurhest
Træningsstandard baseret
på "træningsskalaen"

Karaktersum i alt
Divideret med 5 = Total pointsum
Der gives karakterer fra 0 til 10,
(decimaler tilladt, f.eks. 7,3 eller 8,7)
Det er tilladt at ride uden hjælpemidler. Det er tilladt at ride med pisk eller sporer, men ikke begge dele.

Kommentarer: ____________________________________________________________________________________________
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