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Indledning
Du har set, at der skal være breddestævne i Haslev Køre- og Rideforening, og du kunne
godt tænke dig at være med.
Dette hæfte er lavet for at du kan få hjælp til at finde ud af hvordan du gør.
Det er en god idé at læse propositionerne grundigt igennem først. I propositionerne står
hvem stævnet er åbent for, hvor det foregår, hvornår det foregår, hvilke klasser du kan
deltage i, hvem du skal melde til, hvor meget det koster og hvornår du senest skal melde
dig til.
I propositionerne vil der være henvisning til to reglementer, HKR’s breddereglement (det
du sidder med i hånden) og Dansk Rideforbunds reglement, som kan bestilles gennem
klubben.
Når du har læst propositionerne, kan du i de to reglementer læse, hvilke klasser du kan og
må starte i. Hvilket tøj du skal have på i de forskellige klasser. Hvad din hest/pony skal
have på. I hvilke klasser der skal rides med sporer og hvornår du må have pisk med. Er
der noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at ringe til den der ifølge
propositionerne er behjælpelig med oplysninger omkring stævnet.
Med venlig hilsen og god fornøjelse
Breddeudvalget.

OBS !
Dette reglement gælder kun for breddeklasser, og ikke for andre klasser/stævner i HKR.
Alle steder hvor der er skrevet HESTE gælder reglen også for ponyer, men ikke omvendt.
Alle steder hvor der er skrevet HUN menes HAN/HUN.
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Hvem må starte
Breddeklasserne er åbne for alle medlemmer af HKR samt andre ryttere med særlig
tilladelse fra bestyrelsen.
Ryttere må starte kat. II ponyer til og med det år, hvori de fylder 16 år. Ryttere må starte
kat. III ponyer til og med det år, hvori de fylder 13 år.
Undtaget fra denne regel er: Mønstring, Rytterlege og Gør hvad du vil. Dog må ryttere
over 13 år ikke ride kat. III og ryttere over 16 år må ikke ride kat. II ponyer.
Breddeklasserne er åbne for alle heste og ponyer uanset alder, der må dog ikke rides på
heste og ponyer før det år, hvori de fylder 4 år.
Junior/senior
En rytter er juniorrytter til og med det år hun fylder 16 år. Alle andre er seniorryttere.

Rytterens påklædning
Godkendt ridehjelm med spændt hagerem er obligatorisk overalt på stævneområdet, hvor
rytteren er til hest/pony. Dette gælder alle som befinder sig til hest, også selvom den
pågældende rytter ikke starter i stævnet. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation og
bortvisning.
Rytteren skal starte i hvid skjorte, lange ensfarvede bukser og støvler med hæl (korte eller
lange). I tilfælde af koldt eller vådt vejr, er det i dressur tilladt at bære HKR’s klubtrøje eller
mørk ensfarvet sweatshirt. I øvrige klasser: HKR’s klubtrøje eller rød eller mørk ensfarvet
bluse. Det er ikke tilladt at ride med ridejakke.
Det er tilladt at mønstre i solide snøresko/støvler uden hæl.
Sporer og pisk
Der må startes med sporer i LC2-special og HKR-Sløjfespring. I øvrige klasser er sporer
ikke tilladt.
For ponyer gælder, at sporen ikke må være mere end 2 cm lang, målt fra støvlen.
I alle klasser er det tilladt at ride med pisk, dog max. 75 cm.

Hestens/ponyens udstyr
Hesten/ponyen skal som hovedregel være pålagt almindelig trense med glat trensebid og
en tøjle.
I Gør hvad du vil kan der gives tilladelse til anden optømning (skrives på anmeldelsen).
I alle springklasser, Ringridning, Rytterlege og Gør hvad du vil er martingal tilladt.
Hesten/ponyen skal bære sadel af engelsk model. Ponypude og halerem er tilladt for
ponyer.
I balancespring rides anden omgang uden bøjler eller uden sadel.
I Ringridning, Rytterlege og Gør hvad du vil er opsadlingen fri.
Bandager og gamacher er tilladt i alle klasser, bortset fra mønstring.
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Sammenlægning og deling af klasser
I alle breddeklasser kan juniorryttere og seniorryttere starte sammen.
I ringridning og rytterlege kan stævneledelsen vælge at dele efter alderen på rytteren.
I springning kan klasser med mindre end tre deltagere blive aflyst.
I dressur vil klasser med mindre end to deltagere blive redet til bedømmelse, dog kan
stævneledelsen vælge at sammenlægge forskellige klasser. Da rides/placeres efter
procentpoint systemet.
I mønstring vil der ved for få tilmeldinger i supermønstring, blive tildelt supermønstrene et
handicap på –5 point, og alle mønstrer derefter i samme klasse.

Start med flere heste/ponyer i samme klasse
Det er tilladt at starte én hest/pony i konkurrence i hver klasse. Ønsker rytteren at starte
mere end én hest/pony i klassen, starter disse uden for konkurrence. Der skal på
anmeldelsen anføres, hvilken hest/pony som ønskes startet i konkurrence.

Placeringer og præmier
Hvor intet andet er anført uddeles rosetter efter følgende regler:
2-3 starter = 1 plac. / 11-15 starter = 4 plac.
4-6 =2/ 16-20 = 5 plac.
7-10 =3/ 21-25 = 6 plac.
I rytterlege gives derudover erindringssløjfer til alle, der ikke tidligere har været placeret i
rytterlege.
I Gør hvad du vil uddeles rosetter efter dommerens anvisning, der er rosetter til alle
deltagere.
I HKR sløjfe spring: Se fordringer for klassen.
Flidspræmie
Der bliver hvert år uddelt en flidspræmie hvor point kan erhverves i alle breddeklasser med
en 1. præmie = 3 point. En placering = 2 point. En start = 1 point. Point fra de forskellige
stævner, afholdt samme år, bliver sammenlagt og den juniorrytter som har opnået flest
point er vinder.
Er flere lige placerede vil den med flest 1. præmier modtage flidspræmien, er der stadig
flere lige placerede, vil den med flest placeringer være vinder, er der stadig flere lige
placerede, vil præmien blive delt.
Mønstring
Der bliver hvert år uddelt 2 mønstringspokaler. En for juniorryttere, og en for seniorryttere.
Point til mønstringspokalerne kan erhverves i begge typer af mønstringsklasser.
Pointene fra alle klubstævner afholdt samme år, bliver sammenlagt og den ekvipage (dvs.
rytter med samme pony) med højeste pointsum er vinder. Er to eller flere lige placerede,
deles de om pokalen.
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Program start & afvikling
Dressur
Dommeren fløjter/giver signal én gang, og rytteren har nu 1 minut til at påbegynde sit
program.
Programmet rides enten efter hukommelsen eller programmet må blive læst højt af en
hjælper, hvis rytteren ikke har lært programmet udenad. Hvis dommeren under
programmets udførelse fløjter/giver signal skal rytteren straks standse, dommeren vil nu
forklare, hvorfor der er fløjtet. På dommerens signal genoptages programmet, eller hvis
dommeren har bedt rytteren forlade banen afbrydes programmet.
Der gives følgende fejl for forkert program:
1. gang 2 fejlpoint 2. gang 4 fejlpoint
3. gang 6 fejlpoint 4. gang diskvalifikation
Disse fejlpoint fratrækkes slutsummen.
Mønstring
Dommeren tilkendegiver med en fløjte eller et ”værsgo” at mønstreren må starte. Det er
tilladt at have en hjælper med på banen, hvis man ikke er helt sikker på programmet, eller
på om man kan holde hesten.
Der gives ikke fejl for forkert bane, men det trækker ned i bedømmelsen for det indtryk,
som fejlen giver.
Springning
Når dommeren fløjter, har rytteren 1 minut til at komme gennem start. Der må ikke
springes, før dommeren har fløjtet. Banen springes efter hukommelsen eller efter en
hjælpers anvisning, hvis rytteren ikke har lært banen udenad.
Hvis dommeren under springningen fløjter:
1 gang betyder det at rytteren skal standse.
2 gang at ridtet kan fortsætte efter standsning.
3 gange at rytteren er diskvalificeret.
Volter på banen regnes for en refusering, medmindre det på baneskitsen er angivet, at der
må eller skal være en volte.
Rytterlege
Når dommeren siger værsgo må rytteren starte.
Ringridning
Alle ryttere er på banen samtidig, startrækkefølgen bliver bestemt efter hestens højde.
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Udklasningregler
At en rytter er udklasset, vil sige at rytteren ikke mere har lov til at starte i klassen.
Udklasning i Travdressur, Stildressur, Debutantspring og Mønstring som er opnået som
juniorrytter bortfalder det år hvor rytteren bliver seniorrytter.
Breddeklasse 1 Trav og letridning
Rytteren er udklasset af trav og letridning når hun har været placeret i klassen tre gange
med mindst 80 point.
Breddeklasse 2 Travdressur
Rytteren er udklasset af travdressur når hun har været placeret i klassen tre gange med
mindst 105 point.
Breddeklasse 3 Balancedressur
Rytteren er udklasset af balancedressur når hun har været placeret i klassen tre gange
med mindst 95 point.
Breddeklasse 4 Stildressur
Rytteren er udklasset af stildressur når hun har været placeret i klassen tre gange med
mindst 95 point.
Breddeklasse 5 LC2-special
Rytteren er udklasset af LC2-special når hun har været placeret i klassen tre gange med
mindst 140 point.
Breddeklasse S1 Tempo-Trav-Ridt
Rytteren er udklasset af Tempo-trav-ridt når hun har været placeret i springning 1 gang.
Breddeklasse S2 Balance-spring
Rytteren er udklasset af Balancespring når hun har været placeret i klassen tre gange.
Breddeklasse S3 Debutant spring
Rytteren er udklasset af Debutant spring når hun har været placeret i klassen tre gange.
Breddeklasse S4 HKR-Sløjfespring
En eqvipage (hest og rytter) er udklasset af HRK-Sløjfespring når den har været placeret i
klassen tre gange eller har gennemført LB-spring.
Breddeklasse S5 Breddespring
En eqvipage (hest og rytter) er udklasset af Breddesring når den har været placeret i en
ordinær klasse.
Breddeklasse M1 Mønsting
En mønstrer er udklasset af Mønstring når hun har været placeret i klassen tre gange med
mindst 55 point, og er herefter Supermønstrer.
Breddeklasse M2 Supermønstring , LEG1 Rytterlege, LEG2 Ringridning ,
LEG3 Gør-hvad-du-vil
Ingen udklasning.
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Programbeskrivelser
Breddeklasse LEG1 Rytterlege
Afvikling
Der opstilles en bane, som skal gennemrides/gennemtrækkes på hurtigst mulig tid. Fejl på
banen omsættes til strafsekunder. Den rytter med hurtigste tid er vinder, næsthurtigst er
nr. 2 osv.
Der uddeles erindringssløjfer til alle rytter, som ikke tidligere har været placeret i rytterlege.

Breddeklasse LEG2 Ringridning
Afvikling
Alle ryttere er på banen samtidig. Der startes efter højde. Der rides første en
prøveomgang, hvor hver enkelt rytter bestemmer sin højde på ringen.
Point:

Ring taget i skridt giver 0 point.
Ring taget i trav giver 1 point.
Ring taget i galop giver 2 point.

Der rides 4 hovedomgange, er flere lige placerede til 1. pladsen, rider disse ryttere 2
omgange mere. Er der stadig flere lige placerede deler de placeringen.

Breddeklasse LEG3 Gør hvad du vil
Afvikling
Her er alt tilladt.
Der skal være mindst en rytter og mindst en hest/pony på banen. Max tid 7 min., ellers må
du gøre lige hvad du vil – gerne til musik.
Point
Der gives point efter en skala 0,0 – 10,0 for opfindsomhed og helhedsindtryk.
Der er sløjfer til alle.
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Breddeklasse 1 Trav og letridning
Formålet med programmet er, at bedømme om rytteren kan trække sin hest
sikkerhedsmæssigt korrekt, kan sidde korrekt op og af, kan følge hesten i letridning og
skifte diagonal.
Bane 20 x 40 m. Skala: 0 – 10 p. Maxpoint: 160 p. Godkendt: 80 p.
Program
A
indtrækning ad midten i skridt.
X
holdt – opsidning – skridt.
C
Højre volte – trav – letridning.
A
Cirkelvolte – 1 omgang.
KXM vend skråt igennem. (ved I skiftes diagonal)
C
cirkelvolte – 1 omgang
HXF ved skråt igennem (ved I skiftes diagonal)
F
skridt
A
vend af midten.
X
parade – hilsen – afsidning – udtrækning.
Bedømmelse
1. Trækkes hesten korrekt
2. Trækkes bøjlerne korrekt ned
3. Efterspændes gjorden korrekt
4. Har rytteren hele tiden kontakt med tøjlen
5. Sidder rytteren korrekt op
6. Følger rytteren takten i letridning
7. Følger rytteren takten i letridning
8. Skiftes der diagonal ved I
9. Følger rytteren takten i letridning
10. Skiftes der diagonal ved I
11. Kommer hesten i skridt
12. Står hesten stille ved afsidningen
13. Sidder rytteren korrekt af
14. Trækkes bøjlerne korrekt op, og holder kontakt med tøjlen
15. Trækkes tøjlen ud over hestens hoved trækkes hesten korrekt
Den rytter med højeste pointsum er vinder. Har to eller flere ryttere samme pointsum er de
lige placerede.
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Breddeklasse 2 Trav-dressur
Formålet med programmet er at give de rytter/heste som endnu ikke magter at galopere
en startmulighed.
Der lægges særlig vægt på præcision og opstilling
Bane: 20 x 40 m Skala: 0-10 p. Maxpoint: 210 point Godkendt: 105.
Program og bedømmelse
A
indridning ad midten i skridt
X
parade – hilsen – trav
C
højre volte
CM
trav
MXK
trav – letridning
KA
trav
A
volte (20 m.)
AFBM trav
C
skridt
C
volte (20 m.) - halvdelen af volten med længere tøjler
C
trav
HXF
trav – letridning
FA
trav
A
volte (20 m.)
AC
slangegang – 2 buer
CHE
trav
EX
½ volte
X
skridt
G
parade – hilsen – udridning i skridt for lange tøjler
Derudover gives karakterer for
1. Rytterens holdning koeff.2
2. Rytterens hænder (placering og følsomhed) koeffi. 2
3. Rytterens schenkler (placering og indvirkning) koeff. 2
4. Rytterens sæde koeff. 2
5. Hestens lydighed koeff. 2
Den rytter med højeste pointsum er vinder. Har to eller flere ryttere samme pointsum er de
lige placerede
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Breddeklasse 3 Balance dressur
Formålet med programmet er at bedømme rytterens balance på hesten i alle tre gangarter.
Klassen rides uden bøjler eller uden sadel.
Bane: 20 x 40 m Skala: 0 – 10 point. Max point: 190 point. Godkendt: 95 point.
Program og bedømmelse
1
A Indridning ad midten i skridt.
X parade – hilsen – skridt.
2
C højre volte trav.
MF friere trav
3
A vend ad midten
C venstre volte
4
HK friere trav
5
A galop
C cirkelvolte (20 m)
6
C trav
HF vend skråt igennem
7
A galop
C cirkelvolte (20 m)
8
C trav
A vend ad midten, skridt
9
X parade – hilsen – udridning i skridt for lange tøjler
derudover gives karakter for:
10 Rytterens tøjleføring i trav
11 Rytterens sæde i trav
12 Rytterens balance i trav
13 Rytterens tøjleføring i galop
14 Rytterens sæde i galop
15 Rytterens balance i galop
Den rytter med højeste pointsum er vinder. Har to eller flere ryttere samme pointsum er de
lige placerede.
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Breddeklasse 4 Stil-dressur
Formålet med programmet er at bedømme rytterens korrekte opstilling i alle tre gangarter.
Bane: 20 x 40 m Skala: 0 – 10 point. Max point: 190 point. Godkendt: 95 point.
Program og bedømmelse
1
A Indridning ad midten i skridt.
X parade – hilsen – skridt.
2
C højre volte trav.
A ad midten
C venstre volte
3
A holdt – stilstand (4 sek.) –trav
FH skråt igennem - letridning
4
MK skråt igennem - letridning
A holdt – stilstand (4 sek.) –trav
5
C galop til venstre, cirkelvolte (20 m)
6
HF skråt igennem
FA trav
7
A galop til højre, cirkelvolte (20 m)
8
KM skråt igennem
M trav
9
A skridt - vend ad midten
X parade – hilsen – udridning i skridt for lange tøjler
derudover gives karakter for:
10 Rytterens holdning
11 Rytterens hænder (placering – følsomhed)
12 Schenklerne (placering – følsomhed)
13 Rytterens sæde
14 Hestens lydighed

koef. 2
koef. 2
koef. 2
koef. 2

Den rytter med højeste pointsum er vinder. Har to eller flere ryttere samme pointsum er de
lige placerede.

12

Breddeklasse 5 LC2-special
Formålet med programmet er at bedømme rytterens korrekte opstilling , indvirkning samt
evne til at ride præcist.
Bane: 20 x 40 m Skala: 0 – 10 point. Max point: 280 point. Godkendt: 140 point.
Program og bedømmelse
1
A
Indridning ad midten i arbejdstrav.
X
parade – stilstand - hilsen – arbejdstrav.
C
højre volte trav.
2
BEB
cirkelvolte (20 m)
3
BFA
arbejdstrav
AXC slangegang – 2 buer
4
EBE
cirkelvolte (20 m)
5
EKAF arbejdstrav
FXH
middeltrav – letridning
HCM arbejdstrav
6
MXK middeltrav – letridning
K
arbejdstrav
7
AF
mellem A og F overgang til middelskridt
FXH
fri skridt
8
HC
mellem H og C overgang til middelskridt
CMXK middelskridt
9
KA
arbejdstrav
AFB
arbejdsgalop til venstre
10 BEB
cirkelvolte (20 m)
BMCH arbejdsgalop
11 HXF
middelgalop
FA
arbejdstrav
12 AKE
arbejdsgalop til højre
13 EBE
cirkelvolte (20 m)
EHCM arbejdsgalop
14 MXK arbejdsgalop
K
arbejdstrav
15 A
vend ad midterlinien
X
parade - hilsen – udridning i skridt for lange tøjler
Derudover gives karakter for:
A. Rytterens holdning
B. Rytterens hænder (placering – følsomhed)
C. Rytterens schenkler (placering – indvirkning)
D. Rytterens sæde og vægtfordeling
E. Hestens holdning fortil
F. Hestens arbejde bagfra

koef. 3
koef. 3
koef. 3
koef. 3
koef. 2
koef. 2

Den rytter med højeste pointsum er vinder. Har to eller flere ryttere samme pointsum er de
lige placerede.
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Breddeklasse S1 TEMPO TRAV RIDT
Banen består af 6 – 10 porte
Afvikling
Når dommeren fløjter skal rytteren gennemride banen på hurtigst mulig tid. Der må ikke
rides galop.
Det er tilladt at modtage hjælp til at huske banen.
Fejl
1 fejl for hver gang ponyen galoperer
1 fejl for at ride forbi porten
1 fejl for at krydse sit eget spor
1 fejl for at ride fejl bane
Rides fejl bane, bliver rytteren stoppet og starter igen efter dommerens anvisning
Resultat
Den rytter med færrest fejl og hurtigst tid er vinder. Har flere ryttere samme fejl og tid er de
ligeplacerede.
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Bredde klasse S2 Balance-spring
(Praktisk prøve ridemærket 4. Grad)
Banen består af 4 forhindringer og 4 cavalettis (skal traves).
Max højde: Ponyer: kat. III – 40 cm., kat. II – 50 cm., kat. I – 60 cm. Heste: 60 cm.
Max bredde: Højden + 10 cm.
Afvikling
Når dommeren fløjter, rides gennem start og 1. Runde springes med bøjler. Når rytteren
rider gennem mål, tages bøjler eller sadel af, og rytteren springer samme bane igen uden
bøjler/sadel. Bliver rytteren diskvalificeret i første runde, startes ikke i anden.
Stilpoint
Der gives følgende stilpoint for hele ridtet. Skala: 0 – 10 point.
Med bøjler: 1. Rytterens balance
2. Rytterens tøjleføring
3. Rytterens indvirkning
4. Rytterens lette sæde
Uden bøjler: 1. Rytterens balance
2. Rytterens tøjleføring
3. Rytterens indvirkning
Fejl
Der dømmes ikke fejl på forhindringerne
3. refusering på samme forhindring eller fejl bane medfører diskvalifikation
Resultat
Stilpoint sammenlægges. Den rytter med højeste pointsum er vinder. Har flere ryttere
samme pointsum er de ligeplacerede.
Der uddeles kritikker til alle ryttere.
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Breddeklasse S3 Debutant-spring
Banen består af 5 – 7 forhindringer.
Max højde: Ponyer: kat. III – 40 cm., kat. II – 50 cm., kat. I – 60 cm. Heste: 80 cm.
Max bredde: Højden + 10 cm, tribbelbar dog højde + 20 cm.
Afvikling
Rytteren får først 3 prøvespring efter eget valg, hvor rytteren må modtage hjælp.
Når dommeren fløjter, springer rytteren den angivne bane, enten efter hukommelsen eller
med hjælp af en officials. Skulle rytteren blive diskvalificeret, har hun ret til at fortsætte og
springe resten af banen.
Der tages ikke tid.
Stilpoint
For hvert spring give en stilkarakter fra 0 – 10 point. Der skal i bedømmelsen lægges vægt
på: Rytterens balance og evne til ikke at genere hesten i springet.
Fejl
Der gives:

4 fejl for nedrivning
3 fejl for refucering 1. Gang
6 fejl for refucering 2. Gang
diskvalifikation for refucering 3. Gang
8 fejl for fald/styrt 1. gang
diskvalifikation for fald/styrt 2. gang
diskvalifikation for fejl bane

Resultat
Stilpoint sammenlægges og evt. fejl fratrækkes.
Den rytter med højeste pointsum er vinder. Har flere ryttere samme pointsum er de
ligeplacerede.
Der uddeles kritikker til alle ryttere.
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Breddeklasse S4 HKR-sløjfe-spring
Banen består af 8 – 10 forhindringer.
Max højde: Ponyer: kat. III – 50 cm., kat. II – 60 cm., kat. I – 70 cm. Heste: 90 cm.
Max bredde: Højden + 20 cm, tribbelbar dog højde + 50 cm.
Afvikling
Når dommeren fløjter, springer rytteren den angivne bane, enten efter hukommelsen eller
med hjælp af en officials. Skulle rytteren blive diskvalificeret, har hun ret til at fortsætte og
springe resten af banen.
Der tages tid: Tempo: Ponyer: 200 m/min, heste: 250 m/min.
Fejl
Der gives:

4 fejl for nedrivning
3 fejl for refucering 1. Gang
6 fejl for refucering 2. Gang
diskvalifikation for refucering 3. Gang
diskvalifikation for fald/styrt
0,25 fejl for hvert påbegyndt sekund tiden overskrides
diskvalifikation for fejl bane

Resultat
Alle fejlfrie ekvipager er placerede, og tildeles en roset (som ikke må være rød/hvid,
blå/hvid eller grøn/hvid).
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Breddeklasse S5 Bredde spring (40 - 90)
Banen består af 6 – 10 forhindringer.
Max højde: På klassen navn kan du se, hvor høje forhindringerne er f.eks. er
forhindringerne i bredde 50 max. 50 cm. Klassen er åben for både ponyer og heste.
Max bredde: Højden + 10 cm, tribbelbar dog højde + 30 cm.
Afvikling
Rytteren får først 1 prøvespring efter eget valg, hvor rytteren må modtage hjælp.
Når dommeren fløjter, springer rytteren den angivne bane, enten efter hukommelsen eller
med hjælp af en officials. Skulle rytteren blive diskvalificeret, har hun ret til at fortsætte og
springe resten af banen.
Der tages tid: Tempo: Ponyer: 200 m/min, heste: 250 m/min.
Fejl
Der gives:

4 fejl for nedrivning
3 fejl for refucering 1. Gang
6 fejl for refucering 2. Gang
diskvalifikation for refucering 3. Gang
diskvalifikation for fald/styrt
0,25 fejl for hvert påbegyndt sekund tiden overskrides
diskvalifikation for fejl bane

Resultat
Alle fejlfrie ekvipager er placerede, og tildeles en roset (som ikke må være rød/hvid,
blå/hvid eller grøn/hvid).
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Breddeklasse M1 og M2 Mønstring og Supermønstring
Formålet med fremvisningen er, at se og bedømme om mønstreren kan magte sin hest,
sikkerhedsmæssigt korrekt, samt fremvise den så flot som muligt. Mønstreren skal bære
ridehjelm.
Bane: 20 x 40 m eller græs 30 x 20 x 30 m. Skala: 0 – 10 point.
Max point: 110 point.
Program
1 EG indtrækning i trav
2G
opstilling med side til dommer
3G
med L skridt ca. 2/3 ned mod L
4 2/3 fra L vend mod G
5 mod G skridt
6 GBE trav (der tages ned i skridt i vendingerne)
7 EG trav
8G
opstilling med siden mod dommeren
9 GE ud i trav
derudover gives karakter for
10
rytterens holdning og føling med hesten
11
hestens soignering
Den mønstrer med højeste pointsum er vinder. Har to eller flere ryttere samme pointsum
er de ligeplacerede.
I mønstring vil der ved for få tilmeldinger i supermønstring blive tildelt supermønstrerne et
handicap på –5 point, og alle mønstrer derefter i samme klasse.
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