
 
 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 1 
Börja vid banans kortsida 

 

1. Gör en rundown längs medellinjen förbi mitt-

markeringen och gör en sliding stop, stanna 

till. 

2. Rygga minst 3 meter. Vänd 1/4 varv till vänster. 

3. Fatta höger galopp, rid  två  volter  till  höger,  den 

första stor och snabb, den andra liten och långsam.. 

4. Byt galopp på mitten av banan. Rid två volter till 

vänster, den första stor och snabb den andra liten 

och långsam. 

5. Byt galopp på mitten av banan. Rid en volt åt 

höger, slut den inte utan rid rakt fram längs 

långsidan, förbi mittmarkeringen och gör en 

sliding stop. 

6 Gör 3½ spin till höger. 

7. Fortsätt tillbaka längs den tidigare volten men slut den 

inte utan rid rakt ner längs långsidan, förbi 

mittmarkeringen och gör en sliding stop. 

8 Gör 3½ spin till vänster. 

Stanna till för att markera att mönster avslutas. 



 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 2 
 

Trava till mitten på banan och stanna. Börja mönstret vänd mot 

domaren. 

1. Fatta vänster galopp och rid tre volter till vänster. 

Den första stor och snabb, den andra liten och 

långsam, den tredje stor och snabb. Byt galopp på 

mitten av banan. 

2. Rid tre volter till höger. Den första stor och snabb, 

den andra liten och långsam, den tredje stor och 

snabb. Byt galopp på mitten av banan. 

3. Galoppera till banans kortsida och gör en rundown 

längs medellinjen, förbi bortre slutmarkeringen och 

gör en sliding stop. Stanna till. 

4. Gör 3½ spin åt vänster. Stanna till. 

5. Gör en rundown längs medellinjen förbi 

bortre slutmarkeringen och gör en sliding 

stop. Stanna till 

6. Gör 3 ½ spin åt höger. Stanna till 

7. Gör en run down längs medellinjen, förbi mitt-

markeringen och gör en sliding stop, stanna till. 

Rygga minst 3meter i en rak linje. Stanna till för 

att visa att mönstret är avslutat 



 
WORKING COW HORSE MÖNSTER 3 
Trava till mitten på banan och stanna. Börja mönstret vänd 

mot domaren. 

1.Fatta höger galopp och rid tre volter åt höger, de två 

första snabba, den tredje liten och långsam. Byt galopp på 

mitten av banan. 
 

2.Rid tre volter åt vänster, de två första snabba, den tredje 

liten och långsam. Byt galopp på mitten av banan. 
 

3.Rid till banans kortsida, och gör en run down längs 

medellinjen, förbi den bortre slutmarkeringen och gör en 

sliding stop. 

4.Gör 3½ spin åt höger. 

5.Rid en run down längs medellinjen, förbi den bortre 

slutmarkeringen och gör en sliding stop. 

6.Gör 3½ spin åt vänster. 

7.Rid en run down längs medellinjen, förbi mitt- 

markeringen och gör en sliding stop. Rygga minst 3 meter 

i en rak linje. 

Stanna till för att markera att mönstret är avslutat. 



 
 

 

 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 4 

1. Starta vid banans kortsida 
2. Galoppera längs medellinjen förbi den 

bortre markeringen och gör en sliding stop. 
Gör 3,½ spin åt vänster 

3. Galoppera längs medellinjen till banans bortre 
kortsida förbi den bortre markeringen och gör en 
stop. Gör 3½ spin åt höger 

4. Galoppera längs medellinjen förbi banans mitt 
och gör en stop 

5. Rygga till minst 3 m på en rak linje 
6. Vänd 1/4 varv åt vänster, stanna till. Fatta höger 

galopp och rid två volter åt höger, den första 
liten och långsam den andra stor och snabb. Byt 
galopp på mitten av banan. 

7. Rid två volter åt vänster, den första liten och 
långsam den andra stor och snabb. Byt galopp på 
mitten av banan. 

8. Rid runt kortsidan förbi mittmarkeringen, minst 6 
m från vägg/staket och gör en sliding stop. 

9. Stanna till för att visa att mönstret är avslutat. 



 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 5 

1. Börja vid arenans kortsida. 
2. Galoppera förbi mittmarkeringen och gör ett stop. 
3. Rygga minst 3 meter. 
4. Vänd 1/4 varv åt vänster. 
5. Fatta vänster galopp och rid 2 cirklar 

åt vänster; den första stor och snabb, 
den andra mindre och långsammare.Byt 
galopp på mitten av arenan. 

6. Rid 2 cirklar till höger; den första stor och 
snabb, den andra mindre och långsammare. 
Byt galopp vid mitten av arenan. 

7. Fortsätt, utan att byta galopp eller gångart, 
runt kortsidan av arenan och vänd upp längs 
medellinjen. Gör en rundown längs medellinjen, 
förbi slutmarkeringen och gör ett sliding stop. 

8. Gör 3 1/2 spin till höger 
9.  Gör en rundown längs medellinjen, förbi 

slutmarkeringen och gör ett sliding stop. 
10. Gör 3 1/2 spin till vänster 
11. Stanna till för att visa att mönstret är avslutat. 



 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 6 
 

1. Trava till mitten av banan. Börja mönstret vänd 
mot domaren 

 
2. Fatta höger galopp och rid en volt till höger. Byt 

till vänster galopp. 
 

3. Rid en volt till vänster. Byt till höger galopp 
och rid till banans kortsida. 

 

4. Rid längs medellinjen förbi bortre 
slutmarkering och gör en slidingstop. 

5. Gör 2½ spin åt höger. 
 

6. Rid längs medellinjen förbi bortre 
slutmarkering och gör en slidingstop. 

7. Gör 2½ spin åt vänster. 

8. Rid längs medellinjen förbi mittmarkeringen och 
gör en stop, rygga minst 3 meter. 



 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 7 
Trava till mitten av banan och stoppa. Börja mönstret vänd 
mot domaren. 

1. Börja på mitten av arenan. Fatta höger galopp, 
rid tre volter åt höger, den första stor och snabb, 
den andra liten och långsam, den tredje stor och 
snabb. Byt till vänster galopp. 

2. Rid tre volter åt vänster, den första stor och 
snabb, den andra liten och långsam, den tredje 
stor och snabb. Byt till höger galopp. 

3. Rid till banans kortsida, förbi den bortre 
lutmarkeringen, utan att bryta gångart eller byta 
galopp. Vänd upp på medellinjen och gör en 
sliding stop efter slutmarkeringen. Stanna till. 

4. Gör 3½ spin åt höger. 
5. Gör en run down längs medellinjen, förbi den 

bortre slutmarkeringen och gör en sliding stop. 
Stanna till. 

6. Gör 3½ spin åt vänster. 
7 . Gör en run down längs medellinjen, förbi 

mittmarkeringen och gör en sliding stop. Rygga 
minst 3  meter. 

Stanna till för att markera att mönstret är avslutat. 



 
 

 
 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 8 

Trava till mitten av banan och stoppa. Börja mönstret 
vänd mot domaren 

1. Fatta vänster galopp, rid tre volter åt vänster, 
de första två stora och snabba, den tredje liten 
och långsam. Byt till höger galopp. 

2. Rid tre volter åt höger, de första två stora och 
snabba, den tredje liten och långsam. Byt till 
vänster galopp. 

3. Rid till banans kortsida, förbi den bortre 
slutmarkeringen utan att bryta gångart eller byta 
galopp. Vänd upp på medellinjen och gör en 
sliding stop efter slutmarkeringen. 

4. Gör 3½ spin åt vänster. 
5. Gör en run down längs medellinjen,  förbi den 

bortre slutmarkeringen och gör en sliding 
stop. 

6. Gör 3½ spin åt höger. 
7. Gör en run down längs medellinjen, förbi 

ittmarkeringen och gör en sliding stop. Rygga 
minst 3 meter. 

Stanna till för att markera att mönstret är avslutat 



 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 9 
 

Trava till mitten av banan. Börja mönstret vänd mot 
domaren. 

1. Starta i höger galopp och rid tre volter till 
höger; den första liten och långsam, därefter 
två stora snabba volter. Byt galopp vid mitten 
på banan. 

2. Rid tre volter till vänster; den första volten 
liten och långsam, därefter två stora snabba 
volter. Byt galopp vid mitten på banan. 

3. Fortsätt runt kortsidan på banan utan  att  bryta 
gångarten eller byta galopp, rid längs 
medellinjen förbi slutmarkeringen och gör en 
slidingstop. 

4. Gör 3½ spin åt vänster. 
5. Rid längs medellinjen förbi slutmarkeringen 

och gör en slidingstop. 
6. Göra 3½ spin åt höger. 
7. Rid längs medellinjen förbi mitt-markeringen 

och gör en slidingstop. 
8. Rygga minst 3 meter. 
9. Vänta kort för att visa att mönstret är klart. 



 
WORKING COW HORSE MÖNSTER 10 

Trava till mitten av banan. Börja mönstret vänd mot 
domaren 

1. Starta i vänster galopp, rid två volter till 

vänster; den första liten och långsam, 

den andra stor och snabb. Byt galopp vid 

mitten av banan 

2. Rid två volter till höger; den första stor och 

snabb, den andra liten och långsam. Byt galopp 

vid mitten av banan. 

3. Rid runt kortsidan utan att bryta 

gångarten eller byta galopp, rid längs 

medellinjen förbi slutmarkeringen och 

gör en slidingstop. 

4. Gör 3½ spin åt vänster. 

5. Rid längs medellinjen förbi slutmarkeringen och 

gör en slidingstop. 

6. Gör 3½ spin åt höger. 

7. Rid längs medellinjen förbi mittmarkeringen och 

gör en slidingstop. 

8. Rygga minst 3 meter. 



9. Vänta kort för att visa att mönstret är klart. 



 
 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 11 
 

Trava till mitten av banan. Börja mönstret vänd mot 
domaren. 

1. Starta i vänster galopp, rid två volter till vänster; 
den första stor och snabb, den andra liten och 
långsam. Byt galopp vid mitten på banan. 

2. Rid två volter till höger; den första stor och snabb, 
den andra liten och långsam. Byt galopp vid mitten 
på banan. 

3. Rid runt kortsidan utan att bryta gångarten eller 
byta galopp, rid längs medellinjen förbi 
slutmarkeringen och gör en slidingstop. 

4. Gör 3½ spin åt vänster. 
5. Rid längs medellinjen förbi slutmarkeringen och 

gör en slidingstop. 
6. Gör 3½ spin åt höger. 
7. Ridlängsmedellinjenförbimitten-markeringen och 

gör en slidingstop. 
8. Rygga minst 3 meter. 
9. Vänta kort för att visa att mönstret är klart. 



 

WORKING COW HORSE MÖNSTER 12 

Trava till mitten av banan. Börja mönstret vänd mot domaren. 
1. Starta i höger galopp, rid två volter till höger; den första stor och snabb, den andra liten och långsam. Byt 

galopp vid mitten på banan. 
2. Rid två volter till vänster; den första stor och snabb, den andra liten och långsam. Byt galopp vid mitten 

på banan. 
3 Rid runt kortsidan utan att bryta  gångarten  eller byta galopp, rid längs medellinjen förbi 

slutmarkeringen och gör en slidingstop. 
4 Gör 3½ spin åt vänster. 
5 Rid längs medellinjen förbi slutmarkeringen och gör  en slidingstop. 
6 Gör 3½ spin åt höger. 
7 Rid längs medellinjen förbi mittenmarkeringen och gör en slidingstop. 
8 Rygga minst 3 meter. 
9 Vänta kort för att visa att mönstret är klart. 

 


