
 

REININGMÖNSTER 1 
1 Galoppera till den bortre kortsidan av banan förbi slut- 
markeringen och gör en rollback åt vänster utan att stanna 
till. 
2. Galoppera till motsatta kortsidan av banan, förbi slut- 
markeringen och gör en rollback åt höger utan att stanna 
till. 
3. Galoppera förbi mittmarkeringen och gör en sliding 
stop. Rygga till mittmarkeringen eller minst tre meter, 
stanna till. 
4. Gör fyra spin åt höger. 
5. Gör fyra och en kvarts spin åt vänster, så att hästen är 
vänd mot vänster långsida, stanna till. 
6. Fatta vänster galopp och rid tre volter åt vänster, den 
första stor och snabb, den andra liten och långsam och 
den tredje stor och snabb. Byt galopp på mitten av banan. 
7.Rid tre volter åt höger: den första stor och snabb, den 
andra liten och långsam och den tredje stor och snabb. Byt 
galopp på mitten av banan. 
8.Påbörja en stor snabb volt åt vänster men slut den inte 
utan rid rakt upp längs höger långsida, förbi mittmarke- 
ringen och gör en sliding stop minst sex meter från vägg/ 
staket. Stanna till för att markera att mönstret är avslutat. 



 

REININGMÖNSTER NR 2 

Ekipaget ska skritta eller göra en halt för att visa var 
mönstret börjar. 
Börja mitt på banan vänd mot vänster långsida. 

 

1. Fatta höger galopp, rid tre volter åt höger, den första 
liten och långsam, de två följande stora och snabba. Byt 
galopp på mitten av banan. 
2. Rid tre volter åt vänster, den första liten och långsam, 
de två följande stora och snabba. Byt galopp på mitten av 
banan. 
3.Fortsätt längs volten åt höger och mitt för mitten på kort- 
sidan vänd åt höger upp på medellinjen och rid längs med 
medellinjen mot den bortre kortsidan förbi slutmarkeringen 
gör en rollback åt höger, utan att stanna till. 
4.Rid till motsatta sidan av banan, förbi slutmarkeringen 
och gör en rollback åt vänster, utan att stanna till. 
5.Rid förbi mittmarkeringen och gör en sliding stop. Rygga 
till mittmarkeringen eller minst tre meter, stanna till. 
6.Gör fyra spin åt höger. 
7.Gör fyra spin åt vänster. Stanna till för att markera att 
mönstret är avslutat. 
 



Domare har rätt att begära kontroll av bettet. 
Det är tillåtet att ta av huvudlaget vid domarkontroll. 
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REININGMÖNSTER NR 3 
1. Börja stående minst sex meter från långsidan. Galop- 
pera längs vänster långsida, runda övre kortsidan, fortsätt 
längs motsatta långsidan förbi mittmarkeringen och gör 
en rollback åt vänster, utan att stanna till. 
2. Rid tillbaka längs högra långsidan, fortfarande minst 
sex meter från vägg/staket, runda övre kortsidan, fortsätt 
längs vänstra långsidan förbi mittmarkeringen och gör en 
rollback åt höger, utan att stanna till. 
3. Fortsätt tillbaka längs vänstra långsidan till mittmarke- 
ringen. Vid mittmarkeringen ska hästen gå i höger galopp. 
Vänd in mot mitten av banan i höger galopp och rid tre 
volter åt höger, de två första stora och snabba den tredje 
liten och långsam. Byt galopp på mitten av banan. 
4. Rid tre volter till vänster, de två första stora och 
snabba den tredje liten och långsam. Byt galopp på 
mitten av banan. 
5. Påbörja en stor, snabb volt åt höger men slut den inte 
utan fortsätt rakt ut längs vänster långsida, minst sex 
meter från vägg/staket. Runda övre kortsidan och fortsätt 
rakt ner längs höger långsida, förbi mittmarkeringen och 
gör en sliding stop. Rygga minst tre meter, stanna till. 
6. Gör fyra spin åt höger. 
7. Gör fyra spin åt vänster. Stanna till för att markera att 
mönstret är avslutat. 



Domare har rätt att begära kontroll av bettet. 
Det är tillåtet att ta av huvudlaget vid domarkontroll. 
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REININGMÖNSTER NR 4 
Ekipaget ska skritta eller göra en halt för att visa var 
mönstret börjar. 
Börja mitt på banan vänd mot vänster långsida. 
1. Fatta höger galopp, rid tre volter åt höger, de två första 
stora och snabba den tredje liten och långsam. Gör en stop 
på mitten av banan. 
2. Gör fyra spin åt höger, stanna till. 
3. Fatta vänster galopp, rid tre volter åt vänster de två för- 
sta stora och snabba den tredje liten och långsam. Gör en 
stop på mitten av banan. 
4. Gör fyra spin åt vänster, stanna till. 
5. Fatta höger galopp, rid en stor snabb volt åt höger. Byt 
galopp på mitten av banan. Rid en stor snabb volt åt vän- 
ster, byt galopp på mitten av banan. 
6. Fortsätt längs volten åt höger och mitt för mitten på 
kortsidan vänd åt höger upp på medellinjen och rid längs 
medellinjen mot den bortre kortsidan förbi slutmarkeringen 
och gör en rollback åt höger, utan att stanna till. 
7. Rid mot motsatta kortsidan, förbi slutmarkeringen och 
gör en rollback åt vänster, utan att stanna till. 
8. Rid förbi mittmarkeringen och gör en sliding stop. Ryg- 
ga minst tre meter. Stanna till för att markera att mönstret 
är avslutat. 
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REININGMÖNSTER NR 5 
Ekipaget ska skritta eller göra en halt för att visa var 
mönstret börjar. 
Börja mitt på banan vänd mot vänster långsida. 
1. Fatta vänster galopp, rid tre volter åt vänster, de två 
första stora och snabba, den tredje liten och långsam. Gör 
en stop på mitten av banan. 
2. Gör fyra spin åt vänster, stanna till. 
3. Fatta höger galopp, rid tre volter åt höger, de två första 
stora och snabba, den tredje liten och långsam. Gör en stop 
på mitten av banan. 
4. Gör fyra spin åt höger, stanna till. 
5. Fatta vänster galopp, rid en stor snabb volt åt vänster. 
Byt galopp på mitten av banan. Rid en stor snabb volt åt 
höger. Byt galopp på mitten av banan. 
6. Påbörja en volt åt vänster men slut den inte utan rid rakt 
ut längs högra långsidan, förbi mittmarkeringen och gör en 
rollback åt höger, minst sex meter från vägg/staket, utan att 
stanna till. 
7. Rid tillbaka runt den förra volten men slut den inte utan 
rid rakt ut längs vänstra långsidan, förbi mittmarkeringen 
och gör en rollback åt vänster, minst sex meter från vägg/ 
staket, utan att stanna till. 
8. Rid tillbaka runt den förra volten men slut den inte utan 
rid rakt ut längs högra långsidan förbi mittmarkeringen och 
gör en sliding stop minst sex meter från vägg/staket. Rygga 
minst tre meter, stanna till för att markera att mönstret är 
avslutat. 
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REININGMÖNSTER NR 6 
Ekipaget ska skritta eller göra en halt för att visa var 
mönstret börjar. 
Börja på mitten av banan vänd mot vänster långsida. 
1. Gör fyra spin åt höger. 
2. Gör fyra spin åt vänster, stanna till. 
3. Fatta vänster galopp, rid tre volter åt vänster, de två 
första stora och snabba, den tredje liten och långsam. Byt 
galopp på mitten av banan. 
4. Rid tre volter åt höger, de två första stora och snabba, 
den tredje liten och långsam. Byt galopp på mitten av 
banan. 
5. Påbörja en stor snabb volt åt vänster men slut den inte 
utan rid rakt ut längs högra långsidan, förbi mittmarke- 
ringen och gör en rollback åt höger, minst sex meter från 
vägg/staket, utan att stanna till. 
6. Fortsätt tillbaka runt den tidigare volten men slut den 
inte utan rid rakt ut längs vänstra långsidan, förbi mittmar- 
keringen och gör en rollback åt vänster, minst sex meter från 
vägg/staket, utan att stanna till. 
7. Fortsätt tillbaka runt den tidigare volten men slut den 
inte utan rid rakt ut längs högra långsidan, förbi mittmarke- 
ringen och gör en sliding stop minst sex meter från vägg/ 
staket. Rygga minst tre meter. Stanna till för att markera att 
mönstret är avslutat. 
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REININGMÖNSTER NR 7 

1. Galoppera i friskt tempo längs medellinjen till den bor- 
tre kortsidan av banan, förbi slut markeringen och gör en 
rollback åt vänster, utan att stanna till. 
2. Galoppera till motsatta kortsidan, förbi slutmarkeringen 
och gör en rollback åt höger, utan att stanna till. 
3. Rid förbi mittmarkeringen och gör en sliding stop. 
Rygga till mitten, minst tre meter, stanna till. 
4. Gör fyra spin åt höger. 
5. Gör fyra och en kvarts spin åt vänster, avsluta vänd mot 
vänster långsida, stanna till. 
6. Fatta höger galopp, rid tre volter åt höger, de två första 
stora och snabba, den tredje liten och långsam. Byt galopp 
på mitten av banan. 
7. Rid tre volter åt vänster, de två första stora och snabba, 
den tredje liten och långsam. Byt galopp på mitten av 
banan. 
8. Påbörja en stor snabb volt åt höger men slut den inte 
utan rid rakt ut längs högra långsidan, förbi mittmarkering- 
en och gör en sliding stop minst sex meter från vägg/staket. 
Stanna till, för att markera att mönstret är avslutat. 
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REININGMÖNSTER NR 8 
 

Skritta till mitten av banan med hästen vänd mot vänster 
långsida. Hästen måste skritta eller stanna innan mönstret 
påbörjas. 
1. Gör fyra spin åt vänster. 
2. Gör fyra spin åt höger, stanna till. 
3. Fatta höger galopp, rid tre volter åt höger, den första stor 
och snabb, den andra liten och långsam, den tredje stor och 
snabb. Byt galopp på mitten av banan. 
4. Rid tre volter åt vänster, den första stor och snabb, den 
andra liten och långsam, den tredje stor och snabb. Byt 
galopp på mitten av banan. 
5. Påbörja en stor snabb volt åt höger men slut den inte 
utan rid rakt ner längs högra långsidan, förbi mittmarke- 
ringen och gör en rollback åt vänster, minst sex meter från 
vägg/staket, utan att stanna till. 
6. Rid tillbaka runt den förra volten men slut den inte utan 
rid ner längs vänster långsida, förbi mittmarkeringen och 
gör en rollback åt höger, minst sex meter från vägg/staket, 
utan att stanna till. 
7. Rid tillbaka runt den förra volten men slut den inte utan 
rid ner längs högra långsidan, förbi mittmarkeringen och 
gör en sliding stop minst sex meter från vägg/staket. Rygga 
minst tre meter. Stanna till för att markera att mönstret är 
avslutat. 
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REININGMÖNSTER NR 9 

 
1. Galoppera förbi mittmarkeringen och gör en sliding 
stop. Rygga till mitten eller minst tre meter, stanna till. 
2. Gör fyra spin åt höger. 
3. Gör fyra och en kvarts spin åt vänster, avsluta vänd mot 
vänster långsida, stanna till. 
4. Fatta vänster galopp, rid tre volter åt vänster, den första 
liten och långsam, de två följande stora och snabba. Byt 
galopp på mitten av banan. 
5. Rid tre volter åt höger, den första liten och långsam, 
de två följande stora och snabba. Byt galopp på mitten av 
banan. 
6. Påbörja en stor snabb volt åt vänster men slut den inte 
utan rid längs höger långsida, förbi mittmarkeringen och 
gör en rollback åt höger, minst sex meter från vägg/staket, 
utan att stanna till. 
7. Rid tillbaka runt den förra volten men slut den inte utan 
rid längs vänster långsida, förbi mittmarkeringen och gör 
en rollback åt vänster, minst sex meter från vägg/staket, 
utan att stanna till. 
8. Rid tillbaka runt den förra volten men slut den inte utan 
rid längs höger långsida, förbi mittmarkeringen och gör en 
sliding stop minst sex meter från vägg/staket. Stanna till 
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för att markera att mönstret är avslutat. 
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REININGMÖNSTER NR 10 
1. Galoppera längs medellinjen förbi mitt markeringen och 
gör en slidingstop. Rygga till mitten av banan, minst tre 
meter, stanna till. 
2. Gör fyra spin åt höger. 
3. Gör fyra och en kvarts spin åt vänster, avsluta vänd mot 
vänster långsida, stanna till. 
4. Fatta höger galopp, rid tre volter åt höger, de första två 
stora och snabba, den tredje liten och långsam. Byt galopp 
på mitten av banan. 
5. Rid tre volter åt vänster, den första liten och långsam 
de två följande stora och snabba. Byt galopp på mitten av 
banan. 
6. Påbörja en stor snabb volt åt höger men slut den inte 
utan rid längs höger långsida förbi mittmarkeringen och 
gör en rollback åt vänster minst sex meter från vägg/staket, 
utan att stanna till. 
7. Fortsätt tillbaka runt den förra volten men slut den inte 
utan rid längs vänster långsida förbi mittmarkeringen och 
gör en rollback åt höger minst sex meter från vägg/staket, 
utan att stanna till. 
8. Fortsätt tillbaka runt den förra volten men slut den 
inte utan rid längs höger långsida förbi mittmarkeringen 
och gör en sliding stop, minst sex meter från vägg/staket. 
Stanna till för att markera att mönstret är avslutat 
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REININGMÖNSTER NR 11. 
Från gate till startpunkt ska ekipaget jogga/trava merpar- 
ten av sträckan. Att inte trava/jogga merparten av sträckan 
innebär att 0 poäng tilldöms ekipaget. Innan mönstret 
sedan påbörjas måste hästarna skritta eller stå stilla. Mönst- 
ret börjar i mitten av arenan, med ekipaget vänt mot den 
vänstra långsidan på bild. 

1. Gör fyra spin åt vänster. Stanna till. 
2. Gör fyra spin åt höger. Stanna till. 
3. Fatta höger galopp och rid 3 cirklar: den första liten 
och långsam, de två följande stora och snabba. Byt galopp 
(flygande) mitt på banan, efter den tredje cirkeln. 
4. Rid tre cirklar till vänster: den första liten och 
långsam, de två följande stora och snabba. Byt galopp 
(flygande) mitt på banan efter den tredje cirkeln. 
5. Påbörja en cirkel åt höger, men fullfölj inte, utan vänd 
upp längs medellinjen och gör en rundown efter medel- 
linjen förbi slutmaskeringen. Rollback till höger utan att 
stanna upp. (no hesitation) 
6. Rundown efter medellinjen förbi slutmarkeringen. Roll- 
back till vönster utan att stanna till (no hesitation). 
7. Gallopera förbi mittmarkeringen och gör ett slidingstop, 
rygga till i höjd med mittenmarkeringen eller minst 3 
meter 
Stanna till för att visa att mönstret är slutfört. 
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REINING MÖNSTER 12 

Hästen får 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 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 
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REINING MÖNSTER 13 
 

1. Galoppera runt änden av arenan, gör en  run  down längs den vänstra sidan av arenan, förbi 
mittmarkeringen. Gör en rollback åt höger. 

 

2. Galoppera runt änden av arenan, gör en run down längs den högra sidan av arenan, förbi 
mittmarkeringen. Gör en rollback åt vänster. 

 

3. Rid en stor, snabb och en liten, långsam cirkel åt vänster. Stanna på mittpunkten. 

4. Gör 3 spins åt vänster. Stanna till. 
5. Rid en stor, snabb och en liten, långsam cirlek åt höger. Stanna på mittpunkten. 

6. Gör 3 spins åt höger. Stanna till 
7. Påbörja en stor snabb cirkel åt vänster. Vid mitten av kortsidan, vänd upp längs meddellinjen,rid förbi 
mittmarkeringen och gör ett stop. 

8. Backa minst 3 meter. Stanna till för att visa att mönstret är avslutat 

 


