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BANEPERSONALETS LOMMEBOG

TAK!
til dig, der står på banen som banepersonale.
Dette hæfte er en hjælp, hvis du ikke lige kan huske, ved hvilken pæl, den der kegle nu skal
stå, eller hvor mange litters, der skal ligge bag linien, når legen rides individuelt.
Der er meget at huske, og det er nemt at glemme. Her har du løsningen.
Hver disciplin bliver gennemgået som udstyret skal stå til hold-, par- og individuelle
konkurrencer, og du kan både finde regler, illustrationer og gode tips, der gør den sidste
forskel.
Som banepersonale kan du nemlig gøre en stor forskel - og med dette hæfte i din baglomme,
bliver undskyldningerne for at kaste sig ud i projektet kun færre.
God fornøjelse på banen!
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Inden du går på banen, skal du huske...
Det er kun medlemmer af MGA-DK, der kan stå på banen som banepersonale til
stævner.
Det er en international regel, der er fastsat af den internationale mounted games organisation
(IMGA). Du kan melde dig ind i foreningen på selve dagen til stævnet. Det koster ikke meget, og så
er du med til at støtte den videre udvikling af mounted games i Danmark.
Som banepersonale skal du bære lukkede sko.
Det er et sikkerhedshensyn.
Du skal melde dig ved speakerbordet.
Speakeren og skriveren holder styr på, hvilke hold, par eller ryttere, der stiller med banepersonale.
Dem, der ikke har noget banepersonale får minuspoint.
Du skal tage en blå vest på.
Køn er den ikke, men det gør det meget nemmere for stævnearrangørerne, at holde styr på, hvor
meget banepersonale, der arbejder på banen, hvis de bærer den blå vest.
Der henstilles til, at man ikke filmer, tager billeder osv., mens man er
banepersonale.
Du må kun bevæge dig ind på banen, efter dommeren har fløjtet en leg af, og inden
han eller hun fløjter den næste i gang.

Inden heatet starter, kan man med fordel...
Lægge en fælles banepersonale-plan.
Det vil sige, at man aftaler, hvem der står ved startlinien, giver udstyr til rytterne og samler det
brugte ind, hvem der står på midten af banen, og hvem der står i topenden af banen.
Tjekke, at alt udstyret er der.
Allerede før heatet begynder, kan banepersonalet nemt danne sig et overblik over, om der er alt det
udstyr, der skal bruges til heatets lege, ved at gennemgå games-listen.
Overveje, om man kan sætte op til mere en én leg.
Hvis første leg eksempelvis er bottle shuttle, og pælene først skal bruges til sword lancers, kan man
spare meget tid ved at sætte ringe på pælene, inden heatet starter.
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Association race - Vadested
Rides ved par- og holdkonkurrencer. Udstyret står ens, hvad end det sættes op til par eller
hold.

Dette udstyr skal du bruge:
- Et sæt vadested bestående af seks spande.
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan skal det sættes op:
De seks spande skal placeres præcis midt på banen. Det vil sige, at det på langs af banen skal
stå mellem anden og tredje slalompæl, og på tværs af banen mellem de respektive pælebaner.
Afstanden mellem spandene skal svare til deres diameter. (Man kan bruge én af dem til at
måle med.) Rækken af spande skal være snorlige.
Det gode tip:
Gå en gang over spandene, når du har sat dem, som de skal stå. Tramp ekstra hårdt ned på
dem, så de står solidt på jorden. Så er de sværere at vælte for rytterne.
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Association race - Bogstaver
Rides ved både individuelle, par- og holdkonkurencer. Ved individuelle konkurrencer bruger
man ét bogstav mindre, og derfor skal rytterne starte med et D og ikke et K.

Dette udstyr skal du bruge:
- To tønder
- Fem bogstaver (plastikbokse) markeret med bogstaverne M, G, A, D og K.
Når legen bliver redet individuelt, bruger man ikke K’et. I stedet starter rytterne med et D.
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan skal det sættes op:
Første rytter skal have et bogstav i hånden.
Den ene tønde placeres på midten af banen, den anden placeres i topenden af banen.
Håndtagene på tønderne skal pege på langs af banen, og på den anden tønde stiller man
fire bogstaver (tre, hvis legen bliver redet individuelt). De skal stilles i den rækkefølge, at de
ovenfra staver D, A, G, M, og deres lange side, skal så at sige gå på tværs af banen.
Det gode tip:
Sørg for, at tønderne står stabilt. Hvis der er vand på toppen, så tør det af - det gælder også
for bogstaverne.
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Ball and Cone
Rides ved par- og holdkonkurrencer. Udstyret står ens, hvad end det sættes op til par eller
hold.

Dette udstyr skal du bruge:
- To spidse kegler
- To tennisbolde
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan skal det sættes op:
Første rytter skal have en tennisbold i hånden.
Den ene kegle placeres på midten af banen, den anden placeres i topenden af banen. På
den anden kegle lægger man en tennisbold.
Det gode tip:
Vend keglerne sådan, at bunden af dem står som en rombe på langs af banen. Det vil sige,
at hjørnerne peger mod banens lang- og kortsider. På den måde vælter de ikke så let.
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Bang a Balloon (Ballon)
Rides kun ved holdstævner.

Dette udstyr skal du bruge:
- En ballonpind (den har en skarp spids i den ene ende)
- Et ballonbræt
- Seks balloner
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have ballonpinden i hånden.
Ballonerne monteres på ballonbrættet, og det skal placeres midt på banen på langs af
rideretningen.
Det gode tip:
Sørg for, at ballonerne er pustet så meget op, som de kan, så de fylder meget og er lette at
ramme.
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Bank race
Rides ved individuelle, par- og holdkonkurrencer. Når disciplinen rides individuelt flyttes
keglen med tal-holderen på ned til første pæl. Desuden fjernes et 0, så der kun er tre tal. Det
er det 0, der på holderen vender op mod brættet, som fjernes. Det skal i stedet hænges op på
krogen længst til højre på brættet fra start af.

Dette udstyr skal du bruge:
- En stor spids kegle
- En holder til tallene, der kan sidde på keglen
- Tre 0’er og et 1-tal (Når legen bliver redet individuelt, skal du kun bruge to 0’er.)
- Et stativ med et bræt, hvor tallene skal hænges op
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
På midten af banen skal den store spidse kegle stå. På den skal du hænge holderen med tal
på. Den sorte side af tallene skal vende ind mod keglen, og 1-tallet skal altid pege ned mod
startlinien. Bag vendelinien i topenden af banen skal stativet med brættet, hvor tallene skal
hænges, placeres.
Det gode tip:
Tjek, at øjerne, som tallene hænger i, og de kroge, de hænger på, ikke er drejede eller
bøjede. Og pres holderen godt ned over keglen, så der skal meget kraft til at hive den af, når
rytterne tager tallene. Stil den store kegle, så bunden af den står som en rompe på langs af
banen. Det vil sige, at hjørnerne peger mod banens lang- og kortsider, så den ikke vælter så
let.
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Bottle Shuttle
Rides ved både individuelle, par- og holdkonkurrencer. Når den bliver redet individuelt, skal
der stå en flaske på tønden midt på banen. Når den bliver redet ved par- og
holdkonkurrencer, skal der stå en flaske på tønden bag vendelinien i topenden af banen.

Dette udstyr skal du bruge:
- To tønder
- To flasker
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have en flaske i hånden.
Den ene tønde placeres på midten af banen, den anden placeres i topenden af banen, og
håndtagene på dem skal pege på langs af banen. På den anden tønde i topenden af banen
stiller man en flaske. Hvis legen rides individuelt, skal den stå på den første tønde.
Det gode tip:
Sørg for, at tønderne står stabilt. Hvis der er vand på toppen, så tør det af.
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Carton race
Rides både ved individuelle, par- og holdkonkurrencer. Ved individuelle konkurrencer skal
der kun hænge cartoner på de tre første pæle. Nogle dommere vil også gerne have, at man
helt fjerner den fjerde pæl.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fire pæle
- Fire cartoner (kun tre, når legen rides individuelt)
- En spand
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
På pælene hænger du de fire cartoner (eller kun tre, hvis legen rides individuelt). Bag
vendelinien skal du sætte spanden, og hanken på den skal du vende ned mod startlinien.
Det gode tip:
Ret alle pælene, så de står godt i jorden. For at de står optimalt, skal du tage dem op af
jorden, og stampe dem i igen. Sørg for, at de ikke hælder skævt, at de står på en helt lige
linie, og at fødderne på dem vender på langs af banen.
Tryk spanden ned i jorden, så den står solidt.
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Flag fliers (Flag)
Rides ved både individuelle, par- og holdkonkurrencer. Når disciplinen bliver redet
individuelt skal der kun være to flag i keglen på midten af banen.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fem flag
- To kegler
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have et flag i hånden.
Den ene kegle placeres på midten af banen, den anden placeres i topenden af banen. I den
første kegle skal du sætte fire flag (kun to, hvis legen rides individuelt).
Det gode tip:
Vend keglerne sådan, at bunden af dem står som en rombe på langs af banen. Det vil sige,
at hjørnerne peger mod banens lang- og kortsider. På den måde vælter de ikke så let.
Når du sætter flagene i keglen, kan du sørge for, at de ikke så nemt slår sig sammen ved at
placere dem meget specifikt. Start med at sætte det flag i, der peger ned mod startlinien. Det
næste flag, du sætter i, skal pege til venstre, hvis du kigger op ad banen - væk fra startlinien,
og nede i keglen skal det hvile ovenpå det andet flag. Flag nummer tre, du putter i keglen
skal pege op mod topenden af banen og igen hvile ovenpå de andre flag nede i keglen. Det
sidste flag skal pege til højre, og stå øverst i keglen. Det er vigtigt, at du ikke stikker flagene
under hinanden nede i keglen, når du sætter dem i.
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Founders
Rides kun ved holdkonkurrencer.

Dette udstyr skal du bruge:
- En pæl
- Et sæt founders-bogstaver (bogstaverne N, P, A, T, R, I, C og K
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have et K i hånden.
Ud for første række af pæle skal der stå en pæl. I topenden af banen lægger du
foundersbogstaverne bag vendelinien. De skal ligge med en lille smule afstand og stave
NPATRIC, når det læses nede fra startlinien. Dvs. N’et er i den venstre side, C’et i den
højre.
Det gode tip:
Pælen skal stå godt i jorden. For at den står optimalt, skal du stampe den i jorden, så den
ikke hælder skævt, og sørge for at foden på den vender på langs af banen.
Det er vigtigt, at bogstaverne er synlige for rytterne, når de kommer ridende. Vend
bogstaverne opad og læg dem med en afstand, hvor der er plads til at rytterne kan gribe om
dem, når de samler dem op.
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Four flags/Tripple flag
Rides med fire flag til hold- og parkonkurrencer, hvor den hedder Four flags. Ved
individuelle konkurrencer hedder den tripplefalg, og der bruger man kun tre flag.

Dette udstyr skal du bruge:
- En four flag-holder
- En kegle
- Fire flag (et rødt, et blåt, et gult og et hvidt)
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Midt på banen ud for første pæl skal four flag-holderen stikkes i jorden. Det kan variere,
hvorvidt det gule eller det hvide rør sidder i midten af holderen. Det af dem, som ikke gør,
skal pege ned mod startlinien. Det er som oftest det gule rør.
I topenden af banen stiller du en kegle. I den skal de fire flag stå. Der er ikke nogle regler
for, hvordan de skal stå. Som udgangspunkt stiller man dem, så de flagene i keglen
farvemæssigt står ligesom rørene sidder på four-flag holderen.
Det gode tip:
Husk at spørge rytterne, i hvilken rækkefølge, de tager flagene, så du kan sætte farverne, så
det passer. Det flag, de tager som det første, skal være øverst og så at sige hvile oven på de
andre. Nummer to skal skal være næstøverst og så videre.
Derudover, skal du være opmærksom på, i hvilken retning, du placerer flagene.
Hvis den første rytter vender inden om keglen, skal det første og øverste pege ned mod
startlinien, det andet op mod topenden af banen, de tredje til højre, set fra startlinien, og det
sidste til venstre.
Hvis den første rytter vender uden om keglen, skal det første og øverste flag vende op mod
topenden af banen, det andet til højre, set fra startlinien, det tredje til venstre og det sidste
ned mod startlinien.
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Hi-Lo
Rides både til individuelle, par- og holdkonkurrencer. Ved holdkonkurrencer bruger man
fire kegler, ved individuelle og parkonkurrencer bruger man kun de kegler, der står ud for
anden og fjerde pæl.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fire kegler
- Fem tennisbolde
- Et hilo-net på et stativ
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have en bold i hånden. Hver af keglerne skal placeres ud for en pæl, og på
toppen af dem lægger du en tennisbold. I topenden af banen sætter du stativet med hilonettet. Det skal vende ned mod startlinien.
Det gode tip:
Vend keglerne sådan, at bunden af dem står som en rombe på langs af banen. Det vil sige,
at hjørnerne peger mod banens lang- og kortsider. På den måde vælter de ikke så let.
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Hug a Mug
Rides ved hold- og parkonkurrencer. Ved parkonkurrencer bruger man kun to kopper.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fire pæle
- En tønde
- Fem kopper
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Ud for rækken af pæle skal du sætte en tønde i topenden af banen. På den skal de fire
kopper stå. Husk at håndtagene på tønden skal pege på langs af banen.
Det gode tip:
Første rytter skal have en kop i hånden. Kopperne på tønden skal stå som på tegningen
ovenfor, og altså i en retvinklet firkant, hvis sider flugter med banens. Placer dem med god
afstand et par centimeter fra tøndens kant.
Ret alle pælene, så de står godt i jorden. For at de står optimalt, skal du tage dem op af
jorden, og stampe dem i igen. Sørg for, at de ikke hælder skævt, at de står på en helt lige
linie, og at fødderne på dem vender på langs af banen. Hvis jorden er meget hård, så ryk en
lille bitte smule i pælene, når de er sat i. Så giver de efter, når rytterne sætter koppen på,
selvom jorden er meget hård, og så ryger kopperne ikke så let af.
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Hula Hoop
Rides både ved individuelle, par- og holdkonkurrencer. Ved individuelle konkurrencer
lægger man dækket bag vendelinien i topenden af banen.

Dette udstyr skal du bruge:
- Et hula hoop-dæk
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
På midten af banen mellem anden og tredje pæl lægger du hula hoop-dækket. Hvis
konkurrencen rides individuelt, skal du lægge det bag vendelinien i topenden af banen i
stedet.
Det er så nem en leg at sætte op, at du ikke en gang behøver nogle tips.
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Jousting (Lanse)
Rides kun ved holdstævner.

Dette udstyr skal du bruge:
- En lanse
- Et lansestativ
- To store spidse kegler
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have lansen i hånden. På midten af banen mellem anden og tredje pæl skal
lansestativet stå oven på de to kegler.
Det gode tip:
Sørg for, at lansestativet står helt stabilt og lige på banen. Tjek også altid, at målene, som
rytterne skal ramme, ikke drejer rundt.
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Litter Lifters
Rides ved både individuelle, par- og holdkonkurrencer. Når disciplinen rides individuelt
bruger man kun tre litters, og tønden erstattes af en spand.

Dette udstyr skal du bruge:
- En litters-pind
- En tønde (eller spand, hvis legen rides individuelt)
- Fire litters (kun tre, hvis legen rides individuelt)
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have litters-pinden i hånden. På midten af banen mellem anden og tredje
pæl skal stå en tønde (spand, hvis legen rides individuelt) med åbningen opad og håndtagene
vendende på langs ad banen. Bag vendelinien i topenden af banen skal ligge fire litters. De
skal ligge helt opad hinanden, og deres åbning skal vende væk fra startlinien.
Det gode tip:
Sørg for, at littersne ikke er foldede, klemt sammen eller lignende, men at åbningen er rund
og let tilgængelig. Når du ligger dem på græsset eller gruset, så vær opmærksom på, at de
ligger vandret og ikke kommer til at pege en smule opad eller nedad, fordi der er en knold
græs eller lignende.
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Mug Shuffle
Rides ved både ved individuelle, par- og holdkonkurrencer. Ved individuelle konkurrencer
sætter man en femte pæl ud for de fire andre bag vendelinien.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fire pæle (fem, hvis legen rides individuelt)
- To kopper
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
På henholdsvis den første og tredje pæl skal der hænge en kop. Hvis legen rides individuelt,
skal der også sættes en ekstra pæl på banen. Den skal stå ud for de fire andre pæle bag
vendelinien.
Det gode tip:
Ret alle pælene, så de står godt i jorden. For at de står optimalt, skal du tage dem op af
jorden, og stampe dem i igen. Sørg for, at de ikke hælder skævt, at de står på en helt lige
linie, og at fødderne på dem vender på langs af banen. Hvis jorden er meget hård, så ryk en
lille bitte smule i pælene, når de er sat i. Så giver de efter, når rytterne sætter koppen på,
selvom jorden er meget hård, og så ryger kopperne ikke så let af.
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Moat & Castle
Rides kun ved individuelle konkurrencer.

Dette udstyr skal du bruge:
- En spand, der er halvt fyldt med vand
- To tennisbolde
- En spids kegle
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Midt på banen mellem anden og tredje pæl skal spanden stå. Den skal være halv fyldt med
vand og i den skal ligge to tennisbolde. I topenden af banen stiller du keglen bag
vendelinien.
Det gode tip:
Tjek, at der ikke er hul i tennisboldene, så de synker til bunds i spanden og vend keglen
sådan, at bunden står som en rombe på langs af banen. Det vil sige, at hjørnerne peger mod
banens lang- og kortsider. På den måde vælter den ikke så let.
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Pony Express (Postmand)
Rides kun ved holdkonkurrencer.

Dette udstyr skal du bruge:
- En postsæk
- Fire pæle
- Fire breve
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have postsækken i hånden. For enden af rækken af pæle ligger du de fire
breve. De er ofte fire forskellige farver og har hver deres nummer.
Det gode tip:
Ret alle pælene, så de står godt i jorden. For at de står optimalt, skal du tage dem op af
jorden, og stampe dem i igen. Sørg for, at de ikke hælder skævt, at de står på en helt lige
linie, og at fødderne på dem vender på langs af banen.
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Pony pairs (pony par)
Rides ved par- og holdkonkurrencer. Udstyret står ens, om man rider disciplinen ved pareller holdkonkurrencer.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fire pæle
- Et reb
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have rebet i hånden. Pælene lader du bare stå som i de andre pæle-lege.
Det gode tip:
Ret alle pælene, så de står godt i jorden. For at de står optimalt, skal du tage dem op af
jorden, og stampe dem i igen. Sørg for, at de ikke hælder skævt, at de står på en helt lige
linie, og at fødderne på dem vender på langs af banen.
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Run & Ride
Rides ved individuelle og parkonkurrencer, sjældent også som hold. Udstyret står ens, hvad
end det sættes op til par eller hold.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fem pæle
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Sæt den femte pæl i jorden ud for rækken af de andre. Den skal stå foran vendelinien, så der
er samme afstand mellem dem alle sammen.
Det gode tip:
Det eneste, du skal være ekstra opmærksom på, er at femte pæl står godt i jorden.
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Slalom
Rides ved individuelle, par- og holdkonkurrencer. Udstyret står ens, hvad end det sættes op
til par eller hold.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fem pæle
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Sæt den femte pæl i jorden ud for rækken af de andre. Den skal stå foran vendelinien, så der
er samme afstand mellem dem alle sammen.
Det gode tip:
Ret alle pælene, så de står godt i jorden. For at de står optimalt, skal du tage dem op af
jorden, og stampe dem i igen. Sørg for, at de ikke hælder skævt, at de står på en helt lige
linie, og at fødderne på dem vender på langs af banen.
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Socks and Bucket
Rides ved individuelle, par- og holdkonkurrencer. Når disciplinen rides ved individuelle og
parkonkurrencer, lægger man kun to sokker i topenden af banen.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fem sokker (tre, hvis legen rides individuelt eller som par)
- En spand
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have en sok i hånden. På midten af banen placeres spanden mellem anden
og tredje pæl. Hankene på spandene skal vende den samme vej. Bag vendelinien i topenden
af banen lægger du de sidste fire sokker - to hvis legen rides individuelt eller som par.
Det gode tip:
Sørg for at spanden står godt og stabilt. Tryk eller drej den ned i jorden. Sokkerne skal ligge
med god afstand imellem sig, så de er nemme for rytterne at få fat i. Du kan med fordel ligge
dem i en firkant som på tegningen ovenfor.
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Sword Lancers (Ring)
Rides ved individuelle, par- og holdkonkurrencer. Når disciplinen rides individuelt skal alle
ringene sidde på den side af pælen, der vender mod startlinien.

Dette udstyr skal du bruge:
- Et sværd
- Fire ringe
- Fire pæle
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have sværdet i hånden. På pælene skal du hænge ringene. De spændes fast
med elastikker, og ringene på de to første pæle skal sidde på den side af pælene, der vender
væk fra startlinien, mens ringene på pæl tre og fire skal sidde på den side af dem, der vender
mod startlinien. Ved individuelle konkurrencer skal alle ringene sidde på den side af pælene,
der vender mod startlinien.
Det gode tip:
Sørg for at ringene sidder helt lige på pælene og tilpas stabilt, så de ikke falder ned.
Du kan med fordel rykke pæl to en smule til venstre set fra startlinien (den skal selvfølgelig
stadig stå på pletten), og pæl tre en smule til højre.
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Three mug
Rides ved både ved individuelle, par- og holdkonkurrencer. Udstyret står ens, hvad end det
sættes op til par eller hold.

Dette udstyr skal du bruge:
- Fire pæle
- Tre kopper
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
På henholdsvis den første, anden og tredje pæl skal der hænge en kop.
Det gode tip:
Ret alle pælene, så de står godt i jorden. For at de står optimalt, skal du tage dem op af
jorden, og stampe dem i igen. Sørg for, at de ikke hælder skævt, at de står på en helt lige
linie, og at fødderne på dem vender på langs af banen. Hvis jorden er meget hård, så ryk en
lille bitte smule i pælene, når de er sat i. Så giver de efter, når rytterne sætter koppen på,
selvom jorden er meget hård, og så ryger kopperne ikke så let af.
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Three pot flag
Rides kun ved individuelle konkurrencer.

Dette udstyr skal du bruge:
- Tre kegler
- Fire flag
- En pæl
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Du skal sætte de tre kegler ud for den første pæl, den trejde pæl og ud for femte pæl, som du
også skal sætte ud. Den skal stå ud for rækken af de andre fire pæle før vendelinien.
(Nogle dommere foretrækker at fjerne den første pæl i stedet for at sætte en femte ud.)
Det gode tip:
Vend keglerne sådan, at bunden af dem står som en rombe på langs af banen. Det vil sige,
at hjørnerne peger mod banens lang- og kortsider. På den måde vælter de ikke så let.
Når du sætter flagene i keglen, kan du sørge for, at de ikke så nemt slår sig sammen ved at
placere dem meget specifikt. Start med at sætte det flag i, der peger ned mod vendelinien.
Det næste flag, du sætter i, skal pege ned mod startlinien, og flag nummer tre, du putter i
keglen skal pege til højre, set fra startlinien og hvile ovenpå de andre flag nede i keglen. Det
sidste flag skal pege til venstre, og stå øverst i keglen. Det er vigtigt, at du ikke stikker flagene
under hinanden nede i keglen, når du sætter dem i.
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Toolbox
Rides ved både individuelle, par og holdkonkurrencer. Når den rides individuelt eller som
par, skal der kun bruges to stykker værktøj.

Dette udstyr skal du bruge:
- En toolbox
- En tønde
- Fire stykker værktøj (kun to, hvis legen rides individuelt eller som par.)
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have en toolbox i hånden. På midten af banen ud for anden pæl, sætter du
tønden med bunden i vejret og håndtagende vendende på langs ad banen. De fire eller to
stykker værktøj skal ligge i topenden af banen bag vendelinien.
Det gode tip:
Sørg for at tønden står stabilt og ikke vipper. Hvis der er vand på toppen, så tør det af.
Værktøjet skal ligge, så det er nemt for rytterne at få fat i. Du kan med fordel ligge dem i en
firkant som det ses på tegningen ovenfor.
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Two flag
Rides ved både individuelle, par og holdkonkurrencer. Når den rides individuelt, sætter man
en femte pæl ud bag vendelinien.

Dette udstyr skal du bruge:
- To flag
- To kegner
- En pæl, hvis legen rides individuelt
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have det ene flag i hånden. Ud for første pæl sætter du én kegle. Ved fjerde
pæl skal den anden stå med et flag i. Flaget skal vende til venstre, set fra startlinien.
Det gode tip:
Vend keglerne sådan, at bunden af dem står som en rombe på langs af banen. Det vil sige,
at hjørnerne peger mod banens lang- og kortsider. På den måde vælter de ikke så let.
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Victoria’s Cross
Rides kun ved individuelle konkurrencer.

Dette udstyr skal du bruge:
- To puder
- En pæl
Det er en god ide at være klar med udstyret, når den forgående leg er ved at være færdig.
Sådan sætter du det op:
Ud for første pæl stiller du en pæl. Bag vendelinien lægger du to puder. De skal ligge ved
siden af hinanden og ikke ovenpå hinanden.
Det gode tip:
Vend foden på pælen sådan, at den går på langs af banen. Tjek, at puderne er nemme at få
fat i - fx. at hjørnerne ikke er bøjet ind eller lignende.
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Windsor
Rides kun ved holdkonkurrencer.

Dette udstyr skal du bruge:
- Et tårn
- En bold
- En stor spids kegle
- En spand halvt fyldt med vand
Sådan sætter du det op:
Første rytter skal have tårnet i hånden, anden rytter skal have bolden i hånden. På midten af
banen ud for første pæl sætter du keglen. Sørg for, at de hakker, der er i toppen af keglerne
vender den samme vej på alle keglerne. Spanden med vand sætter du ud for fjerde pæl.
Hankene skal vende den samme vej på alle spandende, helst ned mod startlinien.
Det gode tip:
Sørg for, at keglen står stabilt og ikke vipper. Tjek, at der er så meget vand i spanden som
muligt. Der er som oftest et mærke.
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Eksta råd og “godt at vide”-detaljer
• Husk at samarbejde: Når I er et helt hold af baneopsættere, kan I med fordel
koordinere arbejdet. Ved nogle af de store konkurrencer foretrækker folk at sætte “deres
egne” baner op, men hvis man står flere sammen, kan man godt aftale en strategi i for
baneopsætningen.
Fx. kan én samle kopper ind, hvis den forrige leg har været mug shuffle, en anden kan
sætte en række af kegler ud til two-flag fx. og en tredje putte flag i dem.
• Tænk langsigtet: Når udstyret er taget ind fra en leg, så overvej, om det skal bruges et
andet sted næste gang. Bogstaverne skal fx. fordeles, så startbogstavet kommer ned bag
startlinien og de andre op til vendelinien i topenden af banen. Det gælder også med litters,
sokker osv.
• Tag hensyn i forhold til vejret: Er der meget vind, bliver det mere udfordrende at
ride, fordi udstyret bliver blæst omkuld, i den forkerte retning eller helt væk. Man kan løse
nogle af problemerne ret nemt. Her er et par tip:
- Sæt elastikker omkring stoffet på flagene.
- Læg vægt i spandene (fx. sand eller en flaske)
- Læg hula hoop-dæk på kanten af keglerne.
- Placér et hold af banepersonale ud for littersne, som straks kan løbe hen og rette dem,
hvis de blæser rundt.
• Spørg, hvis du er i tvivl: Husk, at du altid kan spørge dine med-baneopsættere om
hjælp, og hør dommeren eller en udstyrsansvarlig, hvis der er noget, I er i tvivl om.
• Giv besked om ødelagt udstyr: Fortæl stævneudvalget eller den udstyrsansvarlige, hvis
noget udstyr går i stykker, så det kan blive erstattet inden det skal bruges næste gang.
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