LØSSPRINGNING:

Løsspringingen foregår i lukket bane med 3 forhindringer, hvor ponyen fanges efter hvert gennemløb.
Ponyen kan føres op af trækkeren, eller med hjælp fra banepersonalet. Ønskes der hjælp skal man
gøre opmærksom på det inden påbegyndelsen af løsspringningen.
Bedømmelsen foregår i katalognummer orden. Ponyen mønstres ind i hallen i skridt og stiller op foran
dommerne. Du bliver bedt om at skridte på trekant. Herefter stiller du ponyen op foran dommerne. På
dommernes tegn skal du mønstre ponyen i trav på trekantbane. Herefter trækker du ponyen ind på
midten og slipper ham. Her er det vigtigt at have clips på tøjlerne, så du nemt kan løsne hingsten.
Ponyen skal vise trav og galop løs på begge volter. Det er vigtigt at have trænet det hjemmefra. Når
dommerne har set, hvad de vil se og skønner ponyen er klar til løsspringningen, beder de føreren om at
fange ponyen og løbe hen mod løsspringningen. Ponyen bliver indfanget mellem hver omgang. Det er
vigtigt, at springningen forløber effektivt så tidsplanen bliver overholdt. Der er piskerførere til stede i
ridehuset, som guider ponyen rundt. Du kan bede om at klare det selv, hvis du er øvet. For at få
løsspringningen til at glide skal du hvis du ikke ønsker at have hjælp fra banepersonalet have min. to
trækkere med så ponyen straks efter gennemløb af løsspringningsbanen fanges an og løbes med på
ny. Det er vigtigt at tidsplanen overholdes.
Der gøres opmærksom på at mønstringen mellem springgennemløbene indgår i bedømmelsen.
Når dommerne siger Tak fanges ponyen og man venter med at forlade banen til næste pony er skridtet
ind.
Der er afsat ca. 12 min. til løsspringningen pr. pony.

På følgende skitse vises løsspringningsbanen:
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Løsspringningsbane indeholder:
Spring 1 er et kryds,
Spring 2 er en lille forskudt oxer (breddespring hvor bagkant er ca. 1o cm højere end forkant)
Spring 3 er en forskudt oxer igen.

Spring 3 bliver (ved kåring) sat op i højde og bredde efter ponyernes kapacitet. (springformåen)
afstandene bliver som følger:
kat 1 mellem spring 1 og 2 6,5 m mellem spring 2 og 3 6,7 m
kat 2 ==================== 6,2 m =================== 6,4 m
kat 3 =============== ==== 5,8 m =================== 6,0 m
dommerne kan ændre afstandene for at hjælpe den enkelte pony til at springe bedst muligt:
(varier afstandene med + - 15 cm under træning)
Brug af bandager/gamacher til kåring:
Bandager/ gamacher har til formål at beskytte ponyen mod skader. Det er derfor ikke tilladt at forsyne
disse med ting og genstande der kan skade ponyen.
1. Det er ikke tilladt at bruge bandager/gamacher ved mønstring på fastbund.
2. Det er tilladt at benytte gamacher/bandager på forbenene under løsspringning.
3. Det er tilladt at benytte gamacher/bandager når ponyen vises løs. Ved oprangering er det ikke
tilladt at bruge gamacher/bandager.
4. Dommerne og/eller officials har til enhver tid lov til at kontrollere bandagering for ting der kan
skade ponyen.

