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MÖnsterkompendie ÖvRIGA mÖnster
Här följer mönster för de klasser som ej är ritade. Samtliga mönster som är tag-
na ur regelboken finns i AQHAs rulebook 2019. 

Ritade mönster finns även på High Chaparrals Horse Shows hemsida. Mönster 
till Working Cowhorseklasserna samt Working Cowhorse Limited är också tagna 
ur AQHAs regelbok men stämmer överens med NRCHAs. Det som inte är exakt 
likadant är bedömningsboxarna. Samtliga manövrar finns med och bedöms på 
samma sätt.

FREDAG 28 JUNI
Klass Gren Mönster

7 Reining 3
8 Swedens Greatest Horseman Rein Work 5

12 Working Cowhorse 5

LÖRDAG 29 JUNI
Klass Gren Mönster

20 Reining 11
21 Ranch Riding 15
22 Working Cow Horse 1

SÖNDAG 30 JUNI
Klass Gren Mönster

6 Ranch Riding 15
29 Working Cow Horse Limited 6
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Hinderbeskrivning

Nature TRAIL Torsdag 27 juni 

Lilla Rundan  

Start på angiven tid. Den presenteras i en startlista i Equipe eller på anslag vid sekretariatet. 
Starten går med tre minuters mellanrum. Är du försenad till din starttid så börjar din tideräkning 
ändå vid utsatt tid. Missar du den helt försöker vi att få in dig sist eller på en avanmälningstid om 
detta är möjligt. Vi lämnar INGA garantier för att vi kan lova dig en ny starttid. Vid varje hinder 
har du två minuter på dig att påbörja hindret. Du får en visselsignal när två minuter har gått och 
kan inte efter det göra fler försök. Du får däremot fortsätta genom hindret om du har påbörjat det.

1. The Creek Här får du vada genom vatten – hindret har stockar och stenar som du ska veja för 
när du rider genom vattnet. Du måste passera genom inflaggningarna. 
Rid till höger över en stock och ta sedan direkt vänster.

2 Labyrinten En labyrint gjord av halmbalar där det gäller att inte välta ner någon bal. 
Nu följer du grusvägen en liten bit innan du svänger in till höger. Följ snitsel.

3. Hängbron Rid över bron enligt utmärkt väg. Du får kliva av bron men måste då ta om den igen 
från rätt håll. Du har fritt antal försök inom dina två minuter.
Efter hängbron fortsätter du rakt uppför alla backar och mot sandstigarna som svänger fram och  
tillbaka. Här kommer du till en sk pliktport igen. Den här gången är det en smal passage. Ta det 
sakta!

4. Hästskogrinden En repgrind som ska passeras på valfritt sätt. Dock krävs att du öppnar,  
passerar igenom den och stänger den efter dig för att hindret ska räknas som godkänt.
Fortsätt framåt efter snitslad väg.

5. Knock-on-Wood Rid mellan avgränsningarna, över stockarna och låt bli att stöta till dem för  
då stöter de automatiskt till konerna. Konerna i sin tur har tennisbollar på toppen. Har du fler än 
två nedputtade bollar så är hindret inte godkänt.

6. The curtain Passera mellan avgränsningar gjorda av björk och genom/under en gardin gjord av 
björkris.

Nu fortsätter du rakt över grusvägen och ger järnet nedför slänten, utför den så kallade sandban-
ken. När du passerar mellan markörerna så klockas din tid av och du har gått i mål.
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Banbeskrivning

RANCH TRAIL Fredag 28 juni 
på High Chaparrals Showgata

1. Walk a circle to the left over logs.

2. Walkovers 

3. Trot into box. Make a 360° turn to left, walk out of box through water

4. Walk over wooden bridge and over two poles

5. Stop, sidepass to the left into shute, over poles and back out of shute.  
 Turn to the left and walk to marker.

6. Drag log, from marker to next marker, at the walk,

7. Trot a serpentine over logs at a posting trot. Trot to gate.

8. Work gate with a right hand push.

9. Walk up to mailbox. Pick up paper. Extended lope. Stop and put the  
 paper back into mailbox. Exit arena at the trot.

WALK

TROT

EXTENDED TROT

LOPE

EXTENDED LOPE

BACK UP
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1. Extended trot

2. Stop, rollback right

3. Lope right lead

4. Extended lope (right lead)

5. Trot

6. Walk

Lördag  29 juni

RANCH riding
 AQHA Pattern 15

7. Walk over logs

8. Walk

9. Trot

10. Stop, 360 left

11. Lope left lead

12. Stop and back
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Fredag  28 juni   Klass 8 & 12

Working cowhorse
 AQHA Pattern 5

Pattern 5

1. Stop and back up and 1/4 turn

2.  Left circles

3. Right circles

4. Stop

5. 3 1/2 right spins

6. Stop

7. 3 1/2 left spins

1. Start at end of arena. Run past the center marker and stop. Back up at least 10 feet.  
 Complete 1/4 turn to the left.
2. Complete 2 circles to the left, the first one large and fast, and the second one small  
 and slow. Change leads at the center of the arena.

3. Complete two circles to the right, the first one small and slow, the second one large  
 and fast. Change leads at the center of the arena.

4. Continue around end of arena without breaking gait or changing leads, run down center  
 of arena past end marker; come to a square sliding stop.

5. Complete 3 1/2 spins to the right.

6. Run down center of arena past end marker and come to a square sliding stop.

7. Complete 3 1/2 spins to the left. Hesitate to complete pattern.
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Hinderbeskrivning

TRAILMANIA Lördag 29 juni
1. Walk into box, turn 360° to the right, walk out of the box and make half a circle to the right, walk over  
 poles and into box. Make 1 ¼ turn to the left. Walk out of box.

2. Serpentine at the jog

3. Jog over poles

4. Lope left lead through angles, turn left, lope over poles

5. Serpentine at the walk

6. Jog over poles

7. Lope right lead through the angle
 Change lead between cones (the lead change is not judged as a manouver)
 Lope left lead through angle. Break to a jog.

8. Stop. Back through poles and turn right.

9. Jog to gate. Work gate with left hand.

Waiting area. If the rider before you, still work in the Ranch Trail Arena, please wait here for judge to give you 
OK to start.

TRAILMANIa ranch trail Lördag 29 juni
1. Gate. Work gate with a right hand push.

2. Lope left lead. Stop. Back between poles and between pole and marker. Turn left.

3. Walk into box, turn 1 ¼ to the left. Walk out of box.

4. Walk through water with at least one foot.

5. Trot over poles and in to the right of barrel A.

6. Pick up thing in bucket A. Sidepass to the right over markers. Put thing back in bucket B and walk to cow.

7. Stop. Throw lasso at cow.

8. Extended trot. Stop drag log at the trot between markers.

9. Lope right lead. Jump obstacle and lope out from the arena through the sandbank.

Go to the start line for part three (Nature Trail) directly. You will be able to change bit, put on boots and a 
helmet if you need, before you start.



9

Lördag

Trailm
ania

2

1

3

4

5

6
7

8

9

7

6

95

8

3

1
GATE

4

2 BANKEN



10

1. Skritta ca 5 meter mot kon A. Stop. 

2. Vänd 270° åt vänster.

3. Fatta jog. Rid en halvcirkel till vänster mot kon B. Stop.

4. Rygga 3 steg. Fatta höger galopp.

5. Galoppera en halvcirkel åt höger mot kon C.

6. Bryt av till skritt. Skritta cirka 5 meter. Stop.

Lördag  29 juni

Western horsemanshiP

A

B

C

SKRITT

TRAV

GALOPP

RYGGA

VÄND



11

1. Start Start at end of arena. Run down middle past center marker to a sliding stop. Back  
 at least 10 feet to center. 1/4 turn to left.

2. Pick up right lead, large fast circle, small slow circle. Change leads at center of arena.

3. Circling to the left, complete a largefast circle, then a small slow circle.  
 Change leads at center of arena.

4. Start a circle to the right, but do not close this circle. Run around end of arena and down  
 the side (approximately 20 feet from fence) past center marker and come to a sliding stop.

5. Complete 3 1/2 spins to the right.

6. Continue back down side and around end of arena to other side (approximately 20 feet  
 from fence) past center marker and come to a sliding stop.

7. Complete 3 1/2 spins to the left. Hesitate to complete pattern. complete pattern.

Lördag  29 juni   Klass 22

Working cowhorse
 AQHA Pattern 1

Pattern 1

1. Stop and back up and 1/4 turn

2.  Right circles

3. Left circles

4. Stop

5. 3 1/2 right spins

6. Stop

7. 3 1/2 left spins
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Banbeskrivning

RANCH RIDING Söndag 30 juni 
på High Chaparrals Showgata

1. Ökad trav – stop

2. 360° hö/vä valfri ordning 

3. Skritt

4. Sidepass åt höger

5. Vänster galopp

6. Trav över bommar

7. Stop, rygga minst 3 meter

8. Höger galopp

9. Galoppombyte

10. Vänster galopp

11. Ökad galopp

11. Skritt

SKRITT

TRAV

ÖKAD TRAV

GALOPP

RYGGA
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Banbeskrivning

TRAIL Söndag 30 juni 

1. Walk, turn left and back through the figure. Turn left 180°

2. Lope left lead through angle, over pole, through angle.

3. Break to a jog and jog over poles in a circle to the left.

4. Walk into box. Make a 1 ¼ turn to the left. Walk out of box.

5. Walk over poles, through water and over poles.

6. Walk over wooden bridge and up to gate.

7. Work gate with right hand.

8. Lope right lead between and over poles. Make a right turn and ride between  
 poles and markers. Break to a jog.

9. Jog a serpentine.

10. Stop. Sidepass over poles to the left, in an angle. Leave the course at the jog.
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Hinderbeskrivning

Nature TRAIL Söndag 30 juni 

LÅNGA Rundan  

Reglerna för den långa rundan är samma som för den korta.

1. Tunnan   Hästen ska skjuta den stora plasttunnan för att öppna vägen du ska rida. Du får inte röra tun-
nan om du inte rider på en minihäst och har dispens från tävlingsledningen.
Rid till vänster över stocken och ta sedan direkt vänster igen.

2. Labyrinten   Rid emellan halmbalarna utan att putta ner någon. Alla måste ligga kvar för godkänt hinder.
Rid sedan ut på grusvägen och följ snitslarna in till höger och uppför backen.

3. Hängbron   Rid över bron enligt utmärkt väg. Du får kliva av bron men måste då ta om den igen från rätt 
håll. Du har fritt antal försök inom dina två minuter.
Ta till vänster efter bron.

4. Knock-on Wood  Rid mellan avgränsningarna, över stockarna och låt bli att stöta till dem för då stöter de 
automatiskt till konerna. Konerna i sin tur har tennisbollar på toppen. Har du fler än två nedputtade bollar 
så är hindret inte godkänt.

5. The curtain   Passera mellan avgränsningar gjorda av björk och genom/under en gardin gjord av björkris. 
Vänd tillbaka till vänster efter gardinhindret och styr kursen mot vattenhindret. Följ snitslarna.

6. The Pond   Vattenhindret är ”inflaggat” mellan fyra markörer. Du måste passera mellan dessa markörer 
för att hindret ska vara godkänt. 
Fortsätt sedan rakt fram mot nästa hinder. Håll lätt till höger.

7. Saloonen   I kombination med (en liten överraskning) ska din häst putta upp saloondörrarna och ni rider 
igenom dem. Du behöver inte stanna och stänga dem.
Efter att du varit på saloonen och svingat en bägare, ska du nu ut i riset och hålla höger. Följ den snitslade vägen.

8. Hästskogrinden   En repgrind som ska passeras på valfritt sätt. Dock krävs att du öppnar, passerar ige-
nom den och stänger den efter dig för att hindret ska räknas som godkänt.

Följ nu sandstigen som blir krokig och brant. Uppe på höjden passerar du genom en smal passage. Tänk på 
ditt tempo! Ner för backen och håll vänster genom blåbär och lingonris. Du passerar genom ytterligare en 
smal passage här och vi uppmanar dig att ta det lugnt. Rötterna är hala i skogen om det regnar.

9. Wooden logs   Stockarna i det här hindret ligger på avstånd som både kan ridas i serpentiner eller hoppas 
rakt igenom. Du väljer själv vilken väg du rider så länge du håller dig i rännan mellan markörerna.
Håll vänster, rid över den lilla stocken igen, och håll sedan vänster ytterligare en gång. 

10. The Creek   Vada i skritt genom vattnet – hindret har stockar och stenar som du ska väja för när du rider 
genom vattnet. Du måste passera genom alla inflaggningarna för att bli godkänd på hindret.
Målgång efter hindret.
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Trot to center of arena, stop. Start pattern facing towards judge.

1. Beginning on the right lead lope one circle to the right. Change leads at the center of arena.

2. Complete one circle to the left. Change leads at the center of arena.

3. Continue to top of arena and run down center of arena past the end marker and come   
 to a sliding stop.

4. Complete 2 1/2 spins to the right.

5. Run to the other end of the arena, past the end marker and come to a sliding stop.

6. Complete 2 1/2 spins to the left.

7. Run past the center marker, stop, and back at least 10 feet.
 Hesitate to complete pattern.

Söndag  30 juni

Working cowhorse Limited
AQHA Pattern 6

Pattern 6

1. Right circle

2.  Left circle

3. Stop

4. 2 1/2 right spins

5. Stop

6. 2 1/2 left spins

7. Stop and back up
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1. Skritta ca 5 meter. Fatta höger galopp.

2. Gör ett galoppombyte (enkelt eller flygande)

3. Vänster galopp. Avbrott till jog, sväng vänster.

4. Jog ¼ cirkel till vänster. 

5. Vänster galopp. ¼ cirkel åt vänster och en ¼ cirkel åt höger.

6. Avbrott till ökad jog. Jog ½ cirkel.

7. Höger galopp. Stop framför kon. Vänd 180° åt höger.

8. Vänster galopp. Vänd vänster. Avbrott till jog.

9. Stop. Rygga 3 meter.

Söndag  30 juni

Western horsemanship
HCHS

SKRITT

TRAV

GALOPP

RYGGA

VÄND

STARTFINISH


