
Intermediate 2017       Vind fra højre program B 

 

 
1. Ryg ind i liggende humpty, skub til 45° op med halvandet rul, træk til 45° ned 

med negativ snap, træk rundt til vandret ud ret mod højre 
 

2. Snaprul ind i halvt cubansk, 2 kvarte punktrul på 45° ned, træk ud ret mod 
venstre 
 

3. Immelmann, halvt rul ind, 2 halve rul ud ret med højre 
 

4. Halvanden omgang spin til venstre med kvart rul modsat, træk ud ret til 
crossbox ud 
 

5. Crossbox humpty, træk til lodret med halvt rul, skub til lodret ned med trekvart 
rulning til venstre, skub ud ryg mod højre 

 
6. Stallturn, skub til lodret med helt rul, stallturn, 3 kvarte punktrul og kvart rul 

modsat, træk ud ret mod venstre 
 
7. Loop med 4/8 punktrul i toppen, ud ryg mod venstre 
 
8. Hajtand, skub til lodret med halvt rul, træk til 45°ned med kvart rul og modsat 

trekvart rul, træk ud ret mod højre 
 
9. Omvendt halvt cubansk, start 45° op med halvt rul og negativ snap samme vej, 

træk til vandret med 2 kvarte punktrul ud ryg mod venstre 
 
10. Kvart rullende cirkel ryg til ryg 

 



 
Intermediate 2017      Vind fra venstre program C 

 

 
1. Ryg ind i liggende humpty, skub til 45° op med halvandet rul, træk til 45° ned 

med negativ snap, træk rundt til vandret ud ret mod venstre 
 

2. Snaprul ind i halvt cubansk, 2 kvarte punktrul på 45° ned, træk ud ret mod 
venstre 
 

3. Immelmann, halvt rul ind, 2 halve rul ud ret med venstre 
 

4. Halvanden omgang spin til højre med kvart rul modsat, træk ud ret til 
crossbox ud 
 

5. Crossbox humpty, træk til lodret med halvt rul, skub til lodret ned med 
trekvart rulning til højre, skub ud ryg mod venstre 
 

6. Stallturn, skub til lodret med helt rul, stallturn, 3 kvarte punktrul og kvart rul 
modsat, træk ud ret mod højre 
 

7. Loop med 4/8 punktrul i toppen, ud ryg mod højre 
 

8. Hajtand, skub til lodret med halvt rul, træk til 45°ned med kvart rul og 
modsat trekvart rul, træk ud ret mod venstre 
 

9. Omvendt halvt cubansk, start 45° op med halvt rul og negativ snap samme 
vej, træk til vandret med 2 kvarte punktrul ud ryg mod højre 
 

10. Kvart rullende cirkel ryg til ryg 

 

 


