Løsspringning til kåring:
Løsspringning er obligatorisk for hingste og frivilligt for hopper og vallakker.
Bedømmelsen foregår i katalognummer orden. Løsspringingen foregår i lukket bane med 3 forhindringer.
Der springes på venstre volte. Ponyen trækkes ind i hallen i skridt og har 2 minutter til at ”se sig omkring”.
Når dommerne er klar slippes ponyen løs. Man vælger selv om ponyen skal indfanges efter hvert spring og
trækkes fremad, eller stoppes af piskeførerne og løbe løs til springene. Det tilstræbes at ponyen er stoppet
og under kontrol senest midt på langsiden modsat springene, med mindre der er givet besked om at
springe de samme forhindringer igen. Såfremt ponyen trækkes mod springene, skal den senest slippes på
vej ind i hjørnet mod forhindringerne (slutningen af kortsiden). Vi anbefaler at man medbringer egne
hjælpere (piskeførere) til fremvisning af ponyen. Ønskes der hjælp skal man gøre banepersonalet
opmærksom på det i god tid.

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

For alle ponyer:
Afstandene mellem forhindringerne er: 6,5 meter mellem spring 1 og 2 samt 6,7 meter mellem
spring 2 og 3. Dette er standard-afstande for kategori 1 ponyer. Ønskes der kortere eller længere
afstande, skal dette oplyses til banepersonalet når ponyen trækkes ind i hallen. Dommerne kan
ønske afstandene mellem forhindringerne ændret under springningen.
Forhindring 1 er et kryds med holderne på 80 cm. Denne forhindring ændres ikke i højden.
Forhindring 2 er et kryds med holderne på 80 cm. Denne forhindring kan efter dommernes ønske
ændres til en lodret, dog ikke over 70 cm.
Forhindring 3 er en oxer. Starthøjden er 50 cm på forbommen og 60 cm på bagbommen. Oxeren vil
være ca. lige så bred som den er høj.
Dommerne angiver, når forhindringerne sættes op.
Det tilstræbes at ponyerne når sluthøjden på 4-5 spring.
Kun for 3 års ponyer:
Bagbommen på oxeren er på jorden ved første spring. Når ponyen har fundet rytmen sættes
bagbommen på og oxeren øges gradvist i højde og bredde.
Sluthøjden er at oxeren måler 85x85 cm (forbom 75 cm, bagbom 85 cm, bredde 85cm). Denne
springes 1-2 gange efter dommernes ønske. Dommerne vælge at forhindringen øges med 10 cm i
højden og/eller bredden, dog kun såfremt ponyens fremstiller bekræfter at ponyen kan det.
Kun for 4 års og ældre ponyer:
Oxeren øges gradvist i højde og bredde.
Det tilstræbes at sluthøjden bliver : oxeren måler 100x100 cm (forbom 90 cm, bagbom 100 cm,
bredde 100 cm). Som springes 1-2 gange efter dommernes ønske. Dommerne kan vælge at
forhindringen øges yderligere i højden og/eller bredden, dog kun såfremt ponyens fremstiller
bekræfter at ponyen kan det.
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