Trail-øvelser
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Her starter ekviparsjene enkeltvis, men det kan være opp til 3 ekvipasjer på banen samtidig.
Her bedømmes hestens kapasitet til å ta seg over og igjennom forskjellige hinder. Dette er
med hovedvekt på oppførsel, respons på rytteren og kvalitet på fremføringen. Hindrene skal
symbolisere hinder man kan støte på i skog og mark men ikke hinder som skal hoppes over.
Noen eksempel på hinder en kan bruke:
· Åpne og stenge en grind fra hesteryggen
· Gå over en bro
· Gå over stokker
· Ta på og av en raslende regnkåpe sittende på hesteryggen
· Ta en avis opp fra en postkasse, bla i den og legge den på plass igjen
· Flytte en skramlende kjettingstump fra et tomt oljefat til et annet
· Rygge øvelser
· Gå over en presenning
· Gå ”sikk sakk” mellom kjegler
· Gå gjennom en port, der det henger ned plastikkremser som hesten må gjennom.
· Gå over en vippe
· Ri gjennom vann
· Ri hesten inn i en sirkel på min. 5m. gå av hesten og gå rundt den mens hesten står rolig
· Ta opp et stoffstykke, ri ca.5m. for så å slipp av stoffstykket på andre siden av hesten
· Oppsitting og avstiging
· Ri gjennom en labyrint av bommer
· Ri med noe på slep, for eksempel en fylt sekk
· Ri slalåm uten tøylekontakt
· Poloriding

· Ri rundt en gjenstand (gjerne stor ball eller tønne) der rytteren må holde en hånd på
gjenstanden og ri rundt.
En kan også bruke andre øvelser, men ingen må utsette hest eller rytter for noen form for
skade. I en konkurranse skal det minst være 5 oppgavedeler.
Bedømmelse: en eller flere dommere gir karakter fra 1 til 10 med halve poeng for hver
oppgavedel. Sluttkarakteren er gjennomsnittet av alle delkarakterene. Sluttkarakteren rundes
opp til en desimal.

