LÄTT D KLASS

Travprogram, jämn fart, övergångar, ryggning.
Avslappnat och utan motstånd.

LD1:
1

Skritta in längs långsidan till mitten

2

Stanna på mitten, hälsa, stå stilla minst
15 sekunder

3

Skritta en kvarts, stor cirkel i höger varv,
börja trava och fortsätt trava en stor cirkel
till mitten, trava en liten cirkel i höger varv,
sakta av till skritt på mitten

4 Skritta en kvarts, stor cirkel i vänster varv,
börja trava och fortsätt trava en stor cirkel
till mitten, trava en liten cirkel i vänster varv

5

Fortsätt trava en stor cirkel till höger men
slut inte cirkeln utan vänd upp längs långsidan, minst 3 meter från sargen, trava längs
långsidan förbi mittmarkeringen och stanna

6 Rygga minst 1 meter. Markera avslutat
program till domaren

Skritt
Trav
Halt
Ryggning

LÄTT D KLASS

Travprogram, jämn fart, övergångar, ryggning.
Avslappnat och utan motstånd.

LD2:
1

Skritta in längs långsidan till mitten

2

Skritta en liten cirkel i höger varv. Skritta en
liten cirkel i vänster varv

3

Fortsätt skritta en kvarts stor cirkel i höger
varv, öka till trav, trava två stora cirklar i
höger varv

4 Vid mitten, byt varv, trava två stora cirklar i
vänster varv

5

Byt varv vid mitten, fortsätt trava en stor
cirkel till höger men slut inte cirkeln utan
vänd upp längs långsidan, minst 3 meter
från sargen, trava längs långsidan förbi
mittmarkeringen och stanna

6 Rygga minst 1 meter. Stanna, stå stilla minst
15 sekunder. Markera avslutat program till
domaren

Skritt
Trav
Ryggning

LÄTT D KLASS

Travprogram, jämn fart, övergångar, ryggning.
Avslappnat och utan motstånd.

LD3:
1

Skritta in längs långsidan till mitten

2

Skritta en liten cirkel i vänster varv, skritta
en liten cirkel i höger varv.

3

Fortsätt skritta en kvarts stor cirkel i höger
varv, öka till trav, trava två stora
cirklar i höger varv

4 Vid mitten, byt varv, trava en stor cirkel i
vänster varv,

5

Fortsätt trava första halvan av en stor cirkel
i vänster värv, vänd upp längs långsidan,
minst 3 meter från sargen, trava längs
långsidan förbi mittmarkeringen och stanna

6 Rygga minst 1 meter. Stanna, stå stilla utan
rörelse minst 15 sekunder. Markera avslutat
program till domaren

Skritt
Trav
Ryggning

LÄTT C KLASS

Trav och galopp, jämn fart, övergångar, ryggning.
Avslappnat, jämn fart och utan motstånd.

LC1:
1

Skritta in längs långsidan till mitten

2

Stanna på mitten, hälsa, stå stilla utan
rörelse minst 15 sekunder

3

Skritta en kvarts, stor cirkel i höger varv,
fatta höger galopp, galoppera en
stor cirkel i höger varv, bryt av till trav på
mitten och trava en liten cirkel i höger varv,
sakta av till skritt på mitten

4 Skritta en kvarts, stor cirkel i vänster varv,
fatta vänster galopp, galoppera en
stor cirkel i vänster varv, bryt av till trav på
mitten och trava en liten cirkel i vänster varv

5

Fortsätt trava första halvan av en stor cirkel
i höger varv, vänd upp längs långsidan,
minst 3 meter från sargen, trava längs
långsidan förbi mittmarkeringen och stanna

6 Rygga minst 1 meter. Markera avslutat
program till domaren

Skritt
Trav
Galopp
Halt
Ryggning

LÄTT C KLASS

Trav och galopp, jämn fart, övergångar, ryggning.
Avslappnat, jämn fart och utan motstånd.

LC2:
1

Skritta in längs långsidan till mitten

2

Skritta en liten cirkel i höger varv, skritta en
liten cirkel i vänster varv

3

Fortsätt skritta en kvarts stor cirkel i höger
varv, fatta höger galopp,
galoppera två stora cirklar i höger varv

4 Vid mitten, sakta av till trav, byt varv, trava
en kvarts stor cirkel i vänster varv, fatta
vänster galopp, galoppera två stora cirklar i
vänster varv, sakta av till trav vid mitten

5

Trava en kvarts stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp och fortsätt galoppera första
halvan av en stor cirkel, vänd upp längs
långsidan, minst 3 meter från sargen, vid
mittmarkeringen bryt av till trav, trava förbi
ändmarkeringen och stanna

6 Rygga minst 1 meter. Stanna, stå stilla utan
rörelse minst 15 sekunder. Markera avslutat
program till domaren

Skritt
Trav
Galopp
Ryggning

LÄTT C KLASS

Trav och galopp, jämn fart, övergångar, ryggning.
Avslappnat, jämn fart och utan motstånd.

LC3:
1

Skritta in längs långsidan till mitten

2

Stanna på mitten, hälsa, stå stilla utan rörelse
minst 15 sekunder

3

Skritta en kvarts stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp, galoppera en stor cirkel i höger
varv, vid mitten sakta av till trav, trava en liten
cirkel i höger varv, sakta av till skritt på mitten

4

5

Skritta en kvarts, stor cirkel i vänster varv,
fatta vänster galopp, galoppera en stor cirkel i
vänster varv, vid mitten sakta av till trav, trava
en liten cirkel i vänster varv, sakta av till skritt
på mitten
Skritta en kvarts, stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp och fortsätt galoppera första
halvan av en stor cirkel, vänd upp längs
långsidan, minst 3 meter från sargen, vid
mittmarkeringen bryt av till trav, trava förbi
ändmarkeringen och stanna

6 Rygga minst 1 meter. Markera avslutat
program till domaren

Skritt
Trav
Galopp
Halt
Ryggning

LÄTT B KLASS

Trav och galopp, fartkontroll, övergångar, spin 2 varv, ryggning.
Avslappnat och utan motstånd.

LB1:
1

Skritta in längs långsidan till mitten. Stanna på
mitten, hälsa

2

Spin 2 varv åt vänster, Stå stilla utan rörelse
minst 10 sekunder

3

Spin 2 varv åt höger, Stå stilla utan rörelse minst
10 sekunder

4 Skritta en kvarts, stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp, galoppera en stor cirkel i ökat
tempo i höger varv, minska till långsamt tempo
och galoppera en liten cirkel i höger varv, sakta
av till skritt på mitten

5

Skritta en kvarts, stor cirkel i vänster varv, fatta
vänster galopp, galoppera en stor cirkel i ökat
tempo i vänster varv, minska till långsamt tempo
och galoppera en liten cirkel i vänster varv, sakta
av till skritt på mitten

6 Skritta en kvarts, stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp och fortsätt galoppera första halvan
av en stor cirkel, vänd upp längs långsidan, minst
3 meter från sargen, vid mittmarkeringen bryt av
till skritt, skritta minst 3 meter och stanna

7 Rygga minst 2 meter. Markera avslutat program
till domaren

Skritt
Galopp
Halt
Ryggning
Spin 2 varv

LÄTT B KLASS

Trav och galopp, fartkontroll, övergångar, spin 2 varv, ryggning.
Avslappnat och utan motstånd.

LB2:
1

Skritta in längs långsidan till mitten

2

Trava en liten cirkel i vänster varv, trava en liten
cirkel i höger varv

3

Fortsätt trava en kvarts stor cirkel i vänster varv,
fatta vänster galopp, galoppera en stor cirkel i
ökat tempo, vid mitten, minska till långsamt
tempo och galoppera en stor cirkel i vänster
varv, vid mitten, sakta av till trav

4 Byt varv, trava en kvarts stor cirkel i höger varv,
fatta höger galopp, galoppera en stor cirkel i
ökat tempo, vid mitten, minska till långsamt
tempo och galoppera en stor cirkel i höger varv,
vid mitten, sakta av till trav

5

Trava en kvarts stor cirkel i vänster varv, fatta
vänster galopp och fortsätt galoppera första
halvan av en stor cirkel, vänd upp längs långsidan,
minst 3 meter från sargen, vid mittmarkeringen,
sakta av till trav och stanna, rygga minst 2 meter

6 Spin 2 varv åt vänster, stå stilla utan rörelse
minst 10 sekunder

7 Spin 2 varv åt höger, stå stilla utan rörelse

minst 10 sekunder, markera avslutat program
till domaren

Skritt
Trav
Galopp
Halt
Ryggning
Spin 2 varv

LÄTT B KLASS

Trav och galopp, fartkontroll, övergångar, spin 2 varv, ryggning.
Avslappnat och utan motstånd.

LB3:
1

Skritta in längs långsidan till mitten, stanna på
mitten, hälsa

2

Skritta en kvarts, stor cirkel i vänster varv, fatta
vänster galopp, galoppera en och en halv stor
cirkel i ökat tempo till mitten på kortsidan,
minska till långsamt tempo, fortsätt på en stor
cirkel till mitten, galoppera en liten cirkel till
vänster, sakta av till skritt och stanna på mitten

3

Spin 2 varv åt vänster, stå stilla minst 10 sekunder

4 Skritta en kvarts, stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp, galoppera en och en halv stor
cirkel i ökat tempo till mitten på kortsidan,
minska till långsamt tempo, fortsätt på en stor
cirkel till mitten, galoppera en liten cirkel till
höger, sakta av till skritt och stanna på mitten

5

Spin 2 varv åt höger, stå stilla minst 10 sekunder

6 Trava en kvarts, stor cirkel i vänster varv, fatta

vänster galopp, fortsätt galoppera första halvan
av en stor cirkel, vänd upp längs långsidan,
minst 3 meter från sargen, vid mittmarkeringen,
sakta av till trav och stanna.

7 Rygga minst 2 meter. Markera avslutat program
till domaren

Skritt
Trav
Galopp
Halt
Ryggning
Spin 2 varv

LÄTT A KLASS

Trav och galopp, fartkontroll, övergångar, spin 4 varv, ryggning och
rollback. Avslappnat och utan motstånd.

LA1:
1

Trava in längs långsidan till mitten, stanna på
mitten, hälsa

2

Spin 4 varv åt vänster, Stå stilla minst 10
sekunder

3

Spin 4 varv åt höger, Stå stilla minst 10 sekunder

4 Fatta höger galopp, galoppera en stor cirkel i
ökat tempo till mitten, minska till långsamt
tempo och galoppera en liten cirkel till höger,
sakta av till skritt på mitten

5

Skritta en kvarts, stor cirkel i vänster varv, fatta
vänster galopp, galoppera en stor cirkel i ökat
tempo till mitten, minska till långsamt tempo
och galoppera en liten cirkel till vänster, sakta
av till skritt på mitten

6 Skritta en kvarts stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp och fortsätt galoppera första
halvan av en stor cirkel, vänd upp längs
långsidan, minst 3 meter från sargen, vid
mittmarkeringen bryt av till trav, trava minst 3
meter och stanna, gör en vänster rollback

7 Fortsätt tillbaka i vänster galopp längs långsidan,
galoppera runt kortsidan och vänd upp längs
motsatt långsida, minst 3 meter från sargen, vid
mittmarkeringen bryt av till trav, trava minst 3
meter och stanna, gör en höger rollback

8 Fortsätt tillbaka i höger galopp längs långsidan, galoppera runt kortsidan och vänd upp
längs motsatt långsida, minst 3 meter från
sargen, vid mittmarkeringen bryt av till trav,
trava minst 3 meter, stanna och rygga minst 3
meter, markera avslutat program till domaren

Skritt
Trav
Galopp
Halt
Ryggning
Rollback
Spin 4 varv

LÄTT A KLASS

Trav och galopp, fartkontroll, övergångar, spin 4 varv, ryggning och
rollback. Avslappnat och utan motstånd.

LA2:
1

Skritta in längs långsidan till mitten

2

Trava en kvarts stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp, galoppera en stor cirkel i ökat
tempo, vid mitten minska till långsamt tempo och
galoppera en liten cirkel till höger, vid mitten, öka
tempot fortsätt på en stor cirkel till höger i ökat
tempo, vid mitten, sakta av till trav

3

Trava en kvarts stor cirkel i vänster varv, fatta
vänster galopp, galoppera en stor cirkel i ökat
tempo, vid mitten, minska till långsamt tempo och
galoppera en liten cirkel till vänster, vid mitten, öka
tempot fortsätt på en stor cirkel till vänster i ökat
tempo, vid mitten, sakta av till trav

4 Skritta en kvarts stor cirkel i höger varv, fatta
höger galopp och fortsätt galoppera första halvan
av en stor cirkel, vänd upp längs långsidan, minst
3 meter från sargen, vid mittmarkeringen bryt av
till trav, trava minst 3 meter och stanna, gör en
vänster rollback

5

Fortsätt tillbaka i vänster galopp längs långsidan,
galoppera runt kortsidan och vänd upp längs
motsatt långsida, minst 3 meter från sargen, vid
mittmarkeringen bryt av till trav, trava minst 3
meter och stanna, gör en höger rollback

6 Fortsätt tillbaka i höger galopp längs långsidan,

galoppera runt kortsidan och vänd upp längs
motsatt långsida, minst 3 meter från sargen, vid
mittmarkeringen bryt av till trav, trava minst 3
meter, stanna och rygga minst 3 meter

7 Spin 4 varv åt vänster, Stå stilla utan rörelse minst
10 sekunder

8 Spin 4 varv åt höger, Stå stilla utan rörelse minst 10
sekunder, markera avslutat program till domaren

Skritt
Trav
Galopp
Halt
Ryggning
Rollback
Spin 4 varv

LÄTT A KLASS

Trav och galopp, fartkontroll, övergångar, spin 4 varv, ryggning och
rollback. Avslappnat och utan motstånd.

LA3:
1

Skritta in längs långsidan till mitten, stanna på
mitten, hälsa

2

Fatta vänster galopp, galoppera en och en halv
stor cirkel i ökat tempo till mitten på kortsidan,
minska till långsamt tempo, fortsätt på en stor
cirkel till mitten, galoppera en liten cirkel till
vänster, byt varv men fortsatt i vänster galopp
till ändkonen, sakta av till skritt, skritta till
mitten av kortsidan och stanna

3

Spin 4 varv åt höger, stå stilla minst 10 sekunder

4 Fatta höger galopp, galoppera en och en halv
stor cirkel i ökat tempo till mitten, minska till
långsamt tempo, galoppera en liten cirkel till
höger, byt varv men fortsatt i höger galopp till
ändkonen, sakta av, skritta till mitten av
kortsidan och stanna

5

Spin 4 1/4 varv åt vänster, stå stilla minst 10
sekunder

6 Trava på medellinjen förbi ändkonen i arenans
andra ände, stanna, rygga 1 meter, gör en
vänster rollback

7 Trava på medellinjen förbi ändkonen i arenans
andra ände, stanna, rygga 1 meter, gör en
höger rollback

8 Trava på medellinjen förbi mittmarkeringen
och stanna. Markera avslutat program till
domaren

Skritt
Trav
Galopp
Halt
Ryggning
Rollback
Spin 4 varv

MEDELSVÅR KLASS

Alla manövrar ingår i enlighet med NRHA Mönster.

MD: Pattern 3
MC: Pattern 5
MB: Pattern 8
MA: Pattern 6

