
Prisdomare: I 19

Protokoll för lättare välridnlng.
Ryttaren rider in i kort galopp, gör halt på mittpunkten av medellinjen med front mot ordföranden

för prisdomarna, hälsning.

1. På stället.

Skritt.
2. Ett halvt varv.

Vänd rätt upp, på mitten av medel
linjen kort trav.

3. Ett halvt varv härunder volt.
Kort trav.

4. Vänd rätt upp, på mitten av medel-
linjen halt, ryggning 6 meter i följd,
kort trav, motsatt sida, ett halvt varv
härunder volt.

5. Sluta halvt igenom, visas lika åt båda
sidor.

ö. Vänd rätt upp, på medellinjen halt
helomvåndning pa bakdelen, kort trav
halt, helomvåndning på bakdelen (mot-
satt).

Ökad trav.
7. Två vändningar snett igenom, kort-

sidorna i kort trav.

Kort galopp.
8. Ett halvt varv.

På en långsida volt och volt tillbaka
med bibehållen galopp genom två hörn
till mitten av nästa långsida, skritt.

9. Samma rörelse åt motsatt sida.

10. Vänd rätt upp, på mitten av medellin-
jen, halt, kort galopp, motsatt sida.

11. Vänd rätt upp, på mitten av medellin-
jen halt, ryggning 6 meter i följd, kort
galopp.

Okad galopp.
12. Vändning snett igenom. Vid nya lång-

sidan galoppombyte (ej i språnget).
Kortsidan i kort galopp.



13. Samma rörelse åt motsatt sida, därefter
halt, kort galopp.

Skritt.
14. Ett halvt varv med hängande tyglar.

Avslutning.
Kort galopp, på mittpunkten av medel-
linjen halt med front mot ordföranden
för prisdomarna, hälsning.

Ryttarens.
15. Sits.

16. Tygelföring.

17. Inverkan.

Hinderhoppning.
(Tre enkla höjdhinder å 1 meter och
ett landhinder å 2,5 meter. Tempo om-
kring 350 meter i min.)

18. Ryttarens följsamhet och herravälde över
hästen.

19. Hästens form såväl före, i och efter
språnget som mellan hinderna samt
tempot.

Tid f 9 min. (hinderhoppningen häri ej
inberäknad).

Bedömningsgrunder.

Samtliga enligt fastställda föraningar föreskrivna rörelser skola visas i angiven ordning samt varje be-
dömningsgrupp av envar prisdomare bedömas med poäng från o—lo enligt nedanstående grunder.

Finska Fältridtklubben.


