
 
 
 

WESTERN RIDING MÖNSTER 1 

1. Skritt, trav från första konen över bommen 
2. Galoppfattning, vänster galopp runt kortsidan 
3. Första bytet i serpentinen 
4. Andra bytet i serpentinen 
5. Tredje bytet i serpentinen 
6. Fjärde bytet i serpentinen och galopp runt 

kortsidan 
7. Första bytet över medellinjen 
8. Andra bytet över medellinjen 
9. Galopp över bommen 
10. Tredje bytet över medellinjen 
11. Fjärde bytet över medellinjen 
12. Galopp längs medellinjen. Rid förbi 

mittmarkeringen, stop och rygga. 



 
 

 

 

WESTERN RIDING MÖNSTER 2 

1. Skritt, övergång till trav vid första konen, trav över 
bommen 

2. Galoppfattning, vänster galopp 
3. Första galoppombytet över medellinjen 
4. Andra galoppombytet över medellinjen 
5. Tredje galoppombytet över medellinjen 
6. Volt och första galoppombytet i serpentinen 
7. Andra galoppombytet i serpentinen 
8. Tredje galoppombytet i serpentinen 
9. Fjärde galoppombytet i serpentinen och volt 
10. Galopp över bommen 
11. Galopp, stop och ryggning. 



 
 

 

 

 

WESTERN RIDING MÖNSTER 3 

1. Skritta halvvägs mellan markering 1 och 2,övergång 
till trav. Trav över bom. 

2. Galoppfattning, vänster galopp. 
3. Första galoppombytet över medellinjen 
4. Galopp över bom 
5. Andra galoppombytet över medellinjen 
6. Första galoppombytet i serpentinen 
7. Andra galoppombytet i serpentinen 
8. Tredje galoppombytet i serpentinen 
9. Fjärde galoppombytet i serpentinen 
10. Tredje galoppombytet över medellinjen 
11. Fjärde galoppombytet över medellinjen 
12. Galopp längs medellinjen. Rid förbi 

mittmarkeringen, stop och rygga. 



 
 

 

 

WESTERN RIDING MÖNSTER 4 

1. Skritt, övergång till trav från första konen, trav 
över bom 

2. Galoppfattning, höger galopp 
3. Första galoppombytet i serpentinen 
4. Andra galoppombytet i serpentinen 
5. Tredje galoppombytet i serpentinen 
6.  Fjärde galoppombytet i serpentinen 
7. Första galoppombytet över medellinjen 
8. Andra galoppombytet över medellinjen 
9. Tredje galoppombytet över medellinjen 
10. Galopp över bom 
11. Galopp, stop och ryggning 



 
 

 

 
 

WESTERN RIDING MÖNSTER 5 

Rekommenderas för små arenor 

1. Skritt minst 5 meter, sedan jog över bom. 
2. Fatta vänster galopp och galoppera runt kortändan 
3. Första galoppombytet i serpentinen 
4. Andra galoppombytet i serpentinen, galoppera runt kortsidan. 
5. Tredje galoppombytet i serpentinen 
6. Fjärde galoppombytet i serpentinen, galoppera runt kortsidan. 
7. Första galoppombytet på medellinjen. 
8. Galopp över bom. 
9. Andragaloppombytetpåmedellinjen, galoppera runt kortsidan. 
10. Tredje galoppombytet på medellinjen. 
11. Fjärde galoppombytet på medellinjen. 
12. Galoppera upp på medellinjen, stoppa och rygga. 

 


