Ryttertest - RLC1 (1 - 4 ryttere) - Lettridning
Bane: 20 x 40 m
1. april 2013
Bisling: Trinse
Tid: ca. 6 ½ minutter
Alle øvelsene i trav rides i lettridning om ikke annet står forklart. Før overganger sitter man ned noen
steg for å forberede overgangen.
*Dersom to eller flere ryttere rir samtidig: Dann en rekke på høyre hånd i mellomskritt inne på banen.
Når startsignal gis kom frem i arbeidstrav inne på banen. Fra kortsiden vend til høyre og opp
midtlinjen.
Se Ryttertest-heftet for nærmere beskrivelse for oppstilling ved 2-4 ryttere.
A
BE
C

Innridning i arbeidstrav fra kortsiden (*)
Holdt. Hilsning. Fremridning i arbeidstrav (sitt ned i overgangene inn og ut av holdt)
Høyre hånd

C

Arbeidstrav, følg firkantsporet en hel runde tilbake til C

CA
AK

Serpentine med 3 buer over midtlinjen
Arbeidstrav

KXM
MCH

Vend igjennom banen og når midtlinjen (X) passeres vises 4-6 steg i nedsittende trav
Arbeidstrav, følg firkantsporet

HEK

Forberede holdt og gjør holdt (holdt når alle er på langsiden) - fremridning i mellomskritt

KAFBMC
C
C
C - CHE

Følg firkantsporet - Mellomskritt
Fremridning i arbeidstrav direkte inn på 20 m volte, etter X sitt ned og fatt venstre
arbeidsgalopp
20 m volte i venstre arbeidsgalopp
Tilbake på C - gjør overgang til arbeidstrav, følg firkantsporet

EXB
BFA
A
A

Vend over banen – ved B vend til høyre
Arbeidstrav, følg firkantsporet
20 m volte i arbeidstrav, etter X sitt ned og fatt høyre arbeidsgalopp
20 m volte i høyre arbeidsgalopp

AK
KXM

Arbeidsgalopp
Vend diagonalt gjennom banen i arbeidsgalopp

M
MCHEKA

Overgang til arbeidstrav (sitt ned i overgangen)
Følg firkantsporet – trav lettridning

A
X

Vend rett opp fra kortsiden (*)
Holdt – Hilsning
Utridning i fritt skritt

Ved feilridning trekkes følgende poeng fra sluttsummen:
1. Feilridning: 0,2
2. Feilridning: 0,4
3. Feilridning: 0,8
4. Feilriding: Eliminasjon

