1. Trail

1, Skritt slalom
2, Skritt bro
3, Trav bommar
4, Sidepass höger
5, Grind valfri öppning
6, Höger galopp bommar
7, Ryggning
8, Skritt bommar

2. Ranch riding

RANCH RIDING MÖNSTER 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Skritt
Trav
Ökad trav
Vänster galopp
Stop – Vändning 1½ varv åt höger
Ökad galopp
Samla till arbetsgalopp (lope) – höger galopp
Galoppombyte (enkelt eller flygande byte)
Skritt
Skritta över bommarna
Trav
Ökad trav
Stop - Rygga

3. Western Riding, mönster 11

WESTERN RIDING MÖNSTER NR 11
1. Skritt, över bommen
2. Övergång till trav och serpentin i trav
3. Galoppfattning, vänster galopp och avbrott till trav
4. Galoppfattning, höger galopp och avbrott till trav
5.Rid förbi mittmarkeringen, stop och rygga tillbaka över mittmarkeringen.

5. Western Horsemanship

1. trav
2. Höger galopp
3. 180 grader vändning höger
4. skritt
5. rygga en hästlängd

6. Reining, mönster 12

REINING MÖNSTER 12
Hästen skall skrittas eller travas till arenans mittpunkt.
Hästen måste skritta eller stanna innan mönstret påbörjas.
Mönstret påbörjas på banans mittpunkt med hästen
vänd mot vänstersidans staket/vägg.
1. Fatta vänster galopp och rid 2 cirklar i vänster varv. Den
första stor och snabb och den andra liten och långsam.
Gör en stop vid banans mittpunkt. Stanna till.

2. Gör 2 spins åt vänster. Stanna till.
3. Fatta höger galopp och rid 2 cirklar i höger varv. Den
första stor och snabb och den andra liten och långsam.
Gör en stop vid banans mittpunkt. Stanna till.
4. Gör 2 spins åt höger. Stanna till.
5. Fatta vänster galopp och rid runt änden på arenan,
gör en run down längs den högra sidan av arenan, förbi
mittpunkten, stoppa och gör en rollback åt höger.

6. Fortsätt att galoppera runt änden av arenan, gör

en run down längs den vänstra sidan av arenan, förbi
mittpunkten. Gör en stop. Backa.
Stanna till för att visa att mönstret är avslutat.

