Hvordan skaffer du dit eget mounted games udstyr?
Hvis du ikke har noget imod at købe det, så kan du gå ind på forskellige sider og købe det, men
sidder pengene ikke så løst i lommerne, så kan man heldigvis lave meget selv.
Her kan du se, hvordan du kan komme i gang med at træne for billige penge!
Kegler:
På diverse internetsider kan du købe trafikkegler til mellem 100 og 150 kr. Disse kan bruges til lege
som Hilo, Hula Hoop og Moat & Castle. Hvis man skærer toppen af, så har man også flagkegler,
som kan bruges til legene 3 pot flag race, flag fliers, 2 flag, triple flag og 4 flag.

Bolde:
Almindelige tennisbolde kan oftest fås gratis i den lokale tennisklub, ellers købes billigt i diverse
supermarkeder og legetøjsbutikker.

Flag:
Er normalt i plastik, men de koster jo noget. Et billigere alternativ er at gå på det lokalesavværk og
købe et par rundstokke med en diameter mellem 1,2 og 1,6 cm. Du behøver ikke sætte stof på. De
knækker lettere end plastik, men de er så fine at øve med.

Slalompæle:
Er tit dyre at anskaffe, så indtil det er muligt, så kan du købe 5 rundstokke/kosteskafter. Pælene
skal være 152 cm høje og diameteren mellem 2,5 og 3,5 cm. Rundstokkene sætter du ned i dine
spidse kegler. Hvis du har mulighed for at skaffe de tunge, høje vejarbejdskegler, så er de
allerbedst til pæle, da de ikke vælter.

Kopper:
Indtil du lige finder emaljekrus på tilbud i Netto, så kan du tage nogle store majsdåser og lige give
dem lidt tape i kanten, så du ikke skærer dig. Så har du en fin kop at træne med når du rider mug
shuffle, 3 mug race og hug a mug.

Flasker:
I Netto kan du få eddike til omkring 5 kr. pr flaske. Køb 2 flasker, tøm dem og hæld 400 g. sand i.
Så har du flasker til Bottle shuttle, bottle exchange og bottle swap.

Litters/Carton:
Når du er i Netto, så køb 4 ekstra eddike, tøm dem og klip toppen af, så har du til Litter lifters,
Litter scoop og Carton Race.

Sokker:
Du går din sokkeskuffe igennem. Måske også din families. De sokkepar med huller på, dem folder
du sammen til en kugle, og så har du en sok. Hvis du kan skaffe 3-5 sokker, så er du godt kørende.

Spand:
Find en spand i stalden, den kan altid returneres efter brug.

Tårn til Windsor:
Windsor er kun en holdleg, og tårnet er ret dyrt at købe. Vil du gerne træne alligevel, så kan du
tage en 0,5 liters sodavandsflaske, og så skærer du top og bund af, så har du et fint træningstårn.

4 flag:
Hvis du gerne vil træne i 4 flag/Triple flag men ikke lige har råd til en holder, så kan du godt øve dig
alligevel. Du tager en spand, og sætter 3 af de store sodavandsflasker i den (1.5 liter). Fyld sand
rundt om flaskerne, så de står i hver side af spanden, og således at hullerne fra flaskerne er
synlige. Nu har du en fin holder at øve dig på.

Hammere:
Til Toolbox skal man bruge gummihammere, de kan tit købes i dyrebutikker, men kan du ikke lige
finde en hammer, så kan du købe andre små pivedyr eller bare bruge dine sokker.

Hilonet:
Tag et fiskenet. Bøj det, så det har en vinkel på 90 grader. Sæt det på din slalompæl med
gaffetape. Sørg for at højden er 2,13 meter. Hvis Rytterne er under 12 år kan højden reduceres til
1,7 meter.

Kugle til Windsor:
Brug en tennisbold.

Ringe til Hoopla:
kan købes for omkring 35 kr. i coop og andre dagligvarebutikker eller dyrehandlere.

Dæk:
Egentlig bruges et motorcross dæk, men et cykeldæk kan godt bruges til at øve, så spørg din lokale
cykelhandler, om han/hun har et brugt dæk, du må få.

Tønder:
Det er lidt svært at skaffe tønder, men en fodertønde på hovedet og med et påsat bræt kan
bruges.

