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Zentaur Løsarbejde LET 2014 
Banemål 20x20 meter 

I LØSARBEJDE LET skal handler gå ved siden af hesten under hel programmet. 

Det er tilladt at korrigere hesten via en cordeo/snor om halsen, men der gives 

flere point hvis dette ikke er nødvendigt.  

Programmet foregår på opråb, men det er vigtigt at du kender øvelsens detaljer 

hjemmefra, da opråb fx består i at sige "du bedes lave S-vending med bakke 

øvelse på midten ", og ud af dette skal du så vide hvornår hesten skal kunne stå 

stille og hvornår du må gå over på den anden side af hesten.  

For den visuelle deltager henvises til videoer af klassen på hjemmesiden. 

 Program 
1 Start med en hilsen på dommeren på midten af banen 

Hesten står på din venstre side 

 

2 Send hesten i skridt på højre volte 

Ram hovslaget ud for dommerbordet, dvs. du skal gå lige frem 

 

3 Stop - stå stille - bak 3 skridt - stå stille - skridt frem igen 

Der vægtes ro i alle punkter - der gives 1 samlet karakter for hele punktet 

 

4 S-vending over midten - stop i centrum - bak 3 skridt - hest stå stille - du skifter side - skridt ud på 

venstre volte 

Der vægtes ro i alle punkter, samt at hesten kan bakke lige tilbage på det spor den kom fra. Der gives 

flest point, hvis dit ansigt vender samme vej som hesten - der gives 1 samlet karakter for hele punktet. 

 

5 Stop - stå stille - bak 3 skridt - stå stille - skridt frem igen 

Der vægtes ro i alle punkter - der gives 1 samlet karakter for hele punktet 

 

6 S-vending over midten - stop i centrum - bak 3 skridt - hest stå stille - du skifter side - skridt ud på højre 

volte 

Der vægtes ro i alle punkter, samt at  

hesten kan bakke lige tilbage på det spor den kom fra. Der gives flest point, hvis dit ansigt vender 

samme vej som hesten - der gives 1 samlet karakter for hele punktet. 

 

7 Trav højre volte 

Trav ca1-1½ omgang  

 

8 Overgang til skridt 

Der vægtes en blød og rolig overgang 

 

9 Stop - stå stille - dråbevending - skridt på venstre volte 

Der vægtes ro i alle punkter. Dråbevendingen er når hesten næsten vender på stedet ude langs 

væggen. 

 

10 Trav venstre volte 

Trav ca1-1½ omgang  

 

11 Overgang til skridt 

Der vægtes en blød og rolig overgang 

12 Stop - stå stille - dråbevending - skridt på højre volte 

Der vægtes ro i alle punkter. Dråbevendingen er når hesten næsten vender på stedet ude langs 

væggen. 

13 Gå ind på midten - hils på dommeren 

 


