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LC Transportgångart: trav Banmått: 20x40 (1 ruta=1 meter)
Teknik:
1. Enkelslalom i trav
2. Två tunnor, trav, första höger
3. Flytta mugg
4. Lans ur  
5. Ring Frivilligt, om du inte har tillgång till dessa hinder, rider du bara långsidan upp.
6. Lans i
7. Klocka i korridor, övergång utanför
8. Bord och kanna
9. Lydnadshinder
Mål

Speed (valfri gångart):
1. Enkelslalom 
2. Två tunnor, första höger
3. Flytta mugg
4. Lans ur  
5. Ring
6. Lans i
7. Klocka i korridor
8. Bord och kanna
9. Lydnadshinder
Mål



LB Transportgångart: trav Banmått: 20x40 (1 ruta=1 meter)
Teknik:
1. Enkelslalom i trav
2. Två tunnor, trav, första höger, övergång 1-3 skrittsteg
3. Repgrind framåt
4. Lans ur  
5. Ring Frivilligt, om du inte har tillgång till dessa hinder, rider du bara långsidan upp.
6. Lans i
7. Klocka i korridor, övergång utanför
8. Bord och kanna
9. Lydnadshinder
10. Flytta mugg
11. Enkelslalom i trav
Mål

Speed (valfri gångart):
1. Enkelslalom 
2. Två tunnor, första höger
3. Repgrind framåt
4. Lans ur
5. Ring
6. Lans i
7. Klocka i korridor
8. Bord och kanna
9. Lydnadshinder
10. Flytta mugg
11. Enkelslalom 
Mål

OBS! Hinder nr 8 och 9 utgår i speeden.



Tips och råd:
Filmningen: Lämpligt område att röra sig inom för den som filmar, är den röda ovalen markerad på banskissen.

Det går bra att använda hinderstöd eller koner som slalompinnar.

Till flytta mugg går det också att använda hinderstöd. Som mugg, kan man använda en lagom stor hink eller kon, sådan att 
den går att hänga på hinderstödet men ändå är greppbar för ryttaren.

Två tunnor kan bestå av två större krukor, två hinderstöd eller liknande

Om du inte hittar ett tillräckligt högt bord, stapla sockerbitar till lämplig höjd. Se bara till att anordningen är stabil.

får du ställa ett hinderstöd lite till höger om, varvid ekipaget rider in i 
korridoren, ryttaren nuddar hinderstödet med handen, för att sedan rygga ut.

Lydnadshindret ska lämpligen vara mellan 30-40 cm högt i dessa klasser. Markbom ska användas.

Volterna i två tunnor ska vara ca 8-10 meter i diameter.

Avstånd mellan slalompinnarna: 8 meter. (Svårt att ha längre avstånd på en 40m-bana).

Har ni tillgång till alla typhinder och vill bygga så korrekt som möjligt, så läs på i hinderbilagan: 
tr-x-hinderbilaga-teknik-speed.pdf (ridsport.se) Smärre justeringar beroende på t ex lite avvikande ridbanemått eller liknande, får göras om det främjar flytet i banans utförande.

Länk till aktuellt tävlingsreglemente:  TR X 2021 WE_webb.indd (ridsport.se)


