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Zentaur Løsarbejde EKSPERT 2014 
Banemål 20x40 meter 

Info: I LØSARBEJDE EKSPERT er det valgfrit hvor på banen hest og handler befinder sig 

under programmet. Det er dog ikke tilladt at have fysisk kontakt med hesten. I show off 

er det tilladt at have fysisk kontakt med hesten, men hesten må ikke bærer andet end 

en snor om halsen. Programmet foregår UDEN opråb, så det er vigtigt at du kender 

programmet selv. Du har kun et forsøgt at udføre alle øvelserne. Hvis du laver fejl i en af 

opgaverne, bedes du fortsætte som om intet var hændt.  

 Program 
1 Kompliment på midten af banen mod dommer - valgfri side 

 

2 Trav på højre volte 1-2 omgange 

 

3 Lav en S-vending i trav 

 

4 Trav på venstre volte 1-2 omgange 

 

5 Lav en S-vending i trav 

 

6 Trav på højre volte 1-2 omgange 

 

7 Galop på højre volte 1-2 omgange 

 

8 Lav en S-vending i galop dvs. gangement på midten 

 

9 Galop på venstre volte 1-2 omgange 

 

10 Lav en S-vending i galop dvs. gangement på midten 

 

11 Galop på højre volte 1-2 omgange 

 

12 Kald hesten ind mod midten af banen i galop og stop hesten foran dig - stå stille i 10 sek. uden fysisk 

kontakt 

Hesten stopper og står stille med front imod dig 

 

13 Hesten bakker en hel omgang tæt omkring dig, valgfri side, uden du berører hesten med dine hænder 

 

14 Spanske skridt uden fysisk kontakt mod dommeren, ca. 3 - 6 skridt i træk - valgfri placering 

 

15 Send hesten i trav på højre volte ½-1 omgang 

 

16 Lav 4-kløveren til højre i trav 

4-kløver er at hesten skal lave 4 små volter imellem dig og væggen på èn hel omgang 

 

17 Galop på højre volte på stor afstand - gør volten mindre i galop i en piruette-lign. øvelse omkring dig - gør 

volten større igen i galop 

 

18 Vend volten i valgfri gangart 

 

19 Galop på venstre volte på stor afstand - gør volten mindre i galop i en piruette-lign. øvelse omkring dig - 

gør volten større igen i galop 

20 Show off i 1 minut - afslut med dommerhilsen ved at udføre kompliment 

Valgfri show off med øvelser af eget valg - rekvisitter er tilladt så længe hesten fremvises i løs tilstand - 

ridning uden udstyr er tilladt 

 


