Reitpferdeprogram RP 1 ca 14 min
1. Vä varv: Lång tygel mellanskritt vänster varv efter varandra med lite avstånd
2. Vid B kom fram i arbetstrav trava lätt, vid H vänd snett igenom till F
3. Höger varv arbetstrav, trava lätt, öka steglängden i trav på 2 hela långsidor
4. Vid E halvcirkel till B bryt av till skritt vid B, mellanskritt på lång tygel
5. Vid A vänd rätt upp på medellinjen följ medellinjen till C, lång tygel mellanskritt, Vä varv
6. Vid H kom fram i trav, trava lätt nästa långsida vid F öka steglängden i traven
7. Öka steglängden med två hela långsidor till K, trava lätt
8. Vid A rid in på stora volten, sitt ner i traven och fatta galopp mot spåret följ långsidan vid A
9. Vid F en långsida arbetsgalopp, vid H-K öka galoppsprången en hel långsida
10. Vid F vänd snett igenom i arbetsgalopp och bryt av till arbetstrav vid X, trava lätt Hö varv
11. Vid C rid in på stora volten, sitt ner i traven och fatta galopp mot spåret följ långsidan vid C
12. Vid M en långsida arbetsgalopp, vid K-H öka galoppsprången en hel långsida
13. Vid C bryt av till arbetstrav, trava lätt
14. Vi B vänd av till stora mittvolten, trav lätt med systematiskt längre tyglar och visa överstrykningar
ett varv till B
15. Vid B följ spåret på volten, korta tyglarna mot E och följ spåret hö varv
16. Vid C sitt ner och bryt av till skritt på lång tygel
17. Vid B vänd till E och vänd till Hö varv
18. Vid C vänd rätt upp på medellinjen och följ medellinjen till A, lång tygel mellanskritt sedan Vä varv
19. Skritta Vä varv, lämna ridbanan i mellanskritt på lång tygel
20. Sadla av kom in till domaren igen och ställ upp hästen till exteriörbedömning

