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Patterns til  stævnebrug - uddrag fr a ASHAhåndbog 2020. 
 

 

Pleasure; 

 

Rækkefølge af gangarter: 

1) extended skridt 

2) trav 

3) extended trav 

4) galop 

5) stop og vend 

6) alm. skridt 

7) galop 

8) extended galop 

9) trav 

10) stop og bak 

 
Der er opsat skilte som markerer skift af gangart 

 

Extended trav må rides siddende, stående i stigbøjlerne eller let ridning - efter rytterens 

præference. Det er kun tilladt at holde i sadelhornet ved extended trav. 
 

 

 

Trail : 
 

Pattern må først offentliggøres på konkurrencedagen- dog senest 1 time før klassestart. 

Der er kun skriftlige instrukser til  denne klasse (evt. en folder). 

Det er ikke tilladt at ride på trail banen før konkurrencen - men man må godt gennemgå den 

til  fods (uden hest) 

Klassen afvikles udendørs i naturligt terræn, såfremt det er muligt. 

Banen består af mindst 6 og højst 9 forhindringer. 
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Working Cow Horse: 
 

Open og non-pro:  

Å 3 minutter 

Å Boxing i den ende hvor koen kommer ind 

Å Fence work- koen drives ned af langsiden og vendes mindst en gang i hver retning. 

Første vending skal være over midterlinjen og resten inden koen når enden af banen. 

Å Circling - koen drives ind på midten af banen og drives rundt i mindst en cirkel i 

hver retning. 
 

Ltd  non-pro green horse: 

• 2 minutter 

Å Boxing i den ende hvor koen kommer ind 

Å Pence work - koen drives kontrolleret ned af langsiden til den anden ende af banen 

Å Boxing i d anden ende af banen indtil tiden er gået 
 

Novice og youth: 

Å På banen er der 2 kegler. 

Å Rid ind på banen i trav til første kegle 

Å Rid i extended trav til  anden kegle 

Å Stop og bak 2 skridt 

Å Rollback mod koen 

Å Rid i exrenderl trav til første kegle 

Å Stop og bak 2 skridt 

Å Rollback mod koen 

Å Galop til  anden kegle 
Å Stop 

Å Rollback mod koen 

Å Galop til første kegle 

Å Stop 

Å Rollback mod koen 

Å Galop til  midten af banen 

Å Stop og bak 
Å Drej 90 grader mod kalven og bed om at få koen på banen 

Å Boxing: Rytteren skal nu i 1 minut vise hestens evne til  at holde koen i den ende af 

banen hvor den kom ind. 

 
 

(Hvis koen kommer ind på en langside af banen, så starter rytteren med at drive koen ned på den 

højre kortside set med koens øjne når den kommer ind. Herefter startes boxing). 
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Reining: 

 
Klassen indeholder 6 almindelige patterns samt 2 novoce/youth patterns. I hver klasse er der 

7-8 manøvrer. Pattems med beskrivelser herunder: 
 

 

Pattern#l: 
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ilattem#1- tekst: 

 
Å Trav til  midten af banen og stop 

• 3 spins i hver retning 

Å Start i højre galop og rid 2 store cirkler mod højre 

Å Skift galop og rid to store cirkler mod venstre 

Å Skift galop og start en stor cirkel mod højre 

Å Cirklen lukkes ikke men der rides ned ad højre side af banen, forbi centermarkøren 

Å Rollback mod venstre, mindst 7 meter fra barrieren og uden tøven 

Å Fortsæt tilbage langs den forrige cirkel men den lukkes ikke og der fortsættes ned 

langs venstre side af banen, forbi centermarkøren 

Å Rollback mod højre, mindst 7 meter fra barrier n og uden tøven 

Å Fortsæt tilbage langs den forrige cirkel men den lukkes ikke og der fortsættes ned 

langs højre side af banen, forbi centermarkøren 

Å Slidestop iµindst 7 meter fra barrieren 

Å Back up mindst 3,5 meter 

Å Tøv for at vise afslutning af pattern 
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Pattem#2: 
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i1attem #2 - tekst: 

 

Å Trav til  midten af banen og gå ned i enten stop eller skridt inden start 

Å I hurtig højre galop rides en stor cirkel til  højre 

Å Fortsæt i en mindre cirkel og stop ved centermarkøren 

Å 4 spins ved centermarkøren,spin ind i den lill -e cirk-el du lige har redet 

Ved afslutningen skal hesten hoved vende imod venstre barriere; let tøven 

Å Start i hurtig venstre galop og rid en stor cirkel mod venstre 

Å Herefter en lille  cirkel og stop ved centermarkøren, ingen tøven 

• 4 spins ved centermarkøren, spin ind i den lille  cirkel du lige har redet 

Ved afslutningen skal hesten hoved vende imod venstre barriere; let tøven 

Å Start i hurtig højre galop og rid et 8-tal over de store cirkler du lige har redet 

Å Afslut 8-tallet og skift galop 

Å Start en stor cirkel mod højre 

Å Cirklen lukkes ikke men der rides ned ad højre side af banen, forbi centermarkøren 

Å Rollback mod venstre, mindst 7 meter fra barrieren og uden tøven 

Å Fortsæt tilbage langs den forrige cirkel men den lukkes ikke og der fortsættes ned 

langs venstre side af banen, forbi cent-ermarkøren 

Å Rollback mod højre, mindst 7 meter fra barrieren og uden tøven 

Å Fortsæt tilbage langs den forrige cirkel men den lukkes ikke og der fortsættes ned 

langs højre side af banen, forbi centermarkøren 

Å Slidestop mindst 7 meter fra barrieren 

Å Back up mindst 3,5 meter 

Å Tøv for at vise afslutning af pattem 
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Fattem #-3- tekst: 
Å Trav i nedsidning til  midten af banen og enten stop eller skridt inden start 

Å Start på midten af banen, med hestens hoved mod venstre barriere 

Å Start i venstre galop og rid 3 cirkler til venstre{de første 2 cirkler skal være store og 

hurtige, den 3. cirkel skal være lille  og langsomme 

Å Stop på midten af banen; tøv 

• 4 spins mod venstre; tøv 

Å Start i højre galop og rid 3 cirkler til højre (de første 2 cirkler skal være store og 

hurtige, den 3. cirkel skal være lille- og langsomme 

Å Stop på midten af banen; tøv 

• 4 spins mod højre; tøv 

Å Start i venstre galop og rid en stor og hurtig cirkel til  venstre, skift galop på midten 

af banen og rid en stor oghurtig cirkel til  højre> skift galop på midten 

Å Fortsæt tilbage langs den forrige cirkel til venstre men den lukkes ikke og der 

fortsættes op langs højre side af banen, forbi centermarkøren, rollback mod højre, 

mindst 7 meter fra barrieren og uden tøven 

• 
Å Fortsæt tilbage langs den forrige cirkel men den lukkes ikke ogder fortsættes op 

langs venstre side af banen, forbi centermarkøren, rollback mod venstre, mindst 7 

meter fra barrieren og uden tøven 

Å Fortsæt tilbage langs den forrige cirkel men den lukkes ikke og der fortsættes ned 

langs højre side af banen, forbi centermarkøren 

Å Slidestop mindst 7 meter fra barrieren 

Å Back up mindst 3,5 meter 

Å Tøv for at vise afslutning af pattern 
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Pattem#4: 
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?attem#4- tekst: 
Å Rid hurtigt (galop før første markør) i midten ned mod enden af banen 

Å Stop; rollback mod venstre- 

Å Rid hurtigt mod den anden ende af banen 

Å Stop; rollback mod højre 

Å Rid hurtigt forbi centermarkørenog slidestop; backup til  midten af banen eller 

mindst 3,5 meter 

• 4 spins mod højre 

• 4 ¼  spins mod venstre; hesten kigger mod venstre barriere; tøv 

Å Start i højre galop og rid 2 cirkler mod højre. Den første cirkel skal være stor og 

hurtig, den anden skal være lille  og langsom. Skift galop på midten 

Å Rid 2 cirkler mod venstre. Den første cirkel skal være stor og hurtig, den anden skal 

være lille  og langsom. Skift galop på midten 

Å Fortsæt tilbage langs den forrige cirkel men den lukkes ikke og der fortsættes ned 

langs højre side af banen, forbi centermarkøren 

Å Slidestop mindst 7 meter fra barrieren 

Å Tøv for a·t vise afslutning af pattem 
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Pattem #S: 
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Pattem #5 -tekst: 

 

 
• Ridhurtigt (garop før første markør) i midten af banen; slidestop efter 

centermarkøren. Backup til midten af banen eller mindst 3,5 meter 

• 4 spins mod højre 

Å 4½ spins od venstre; hesten kigger mod venstre barriere; tøv 

• Start i venstre gatop og rid 2 cirkfer mod venstre. Første cirket skat være lille og 

langsom og anden cirkel stor og hurtig. Skift galop i midten af banen. 

• Rid 2 cirkler mod højre. Første cirkel ska1være lill e og l angsom og anden cirkel 

stor og hurtig. Skift galop i midten af banen. 

• Start en stor cirkel mod venstre, men den lukkes ikke, og fortsæt op langshøjre 

side af banen forbi centermarkøren, og mindst 7 meter fra barrieren laves et 

roUback mod højre. 

• fortsæt tilbage langs den forrige cirkel, men den 1ukkes ikke, og fortsæt op 

langs venstre side af banen forbi centermarkøren, og mindst 7 meter fra 

barrieren laveset rotlback mod venstre. 

• Fortsæt ti1bage langs den forr1ge cirkel, men den 1ukkes ikke, og der fortsættes 

op langs højre side af banen forbi centermarkøren. 

• Slidestop mindst 7 meter fra barrieren. 

• Tøv for at vise afslut ning af pattern. 
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Yattern #G- tekst: 

 

Å Rid hurtigt i midten af banen; slidestop efter centermarkøren. 

Å Fortsæt direkte med backup til  midten af banen 

• 2 spins mod højre 

Å 2 ¼ spins mod venstre 

Å Start i venstre galop og rid en lille  og langsom cirkel 

Å Fortsæt i en stor og hurtig cirkel som ikke lukkes men der fortsættes lige ned ad 

siden, forbi centermarkøren og lav et rollback til  højre, mindst 7 meter fra barrieren 

Å Rid tilbage mod midten af banen (hesten skal være i højre galop på midten), rid en 

lille  og langsom cirkel mod højre 

Å Fortsæt i en stor og hurtig cirkel som ikke lukkes men der fortsættes lige ned ad 

siden, forbi centermarkøren og lav et rollback til venstre, mindst 7 meter fra 

barrieren · 

Å Rid tilbage mod midten af banen (hesten skal værei venstre galop på midten) 

Å Rid en stor og hurtig cirkel til  venstre 

Å På midten af banen skiftes galop og rid en stor cirkel til  højre 
Å På midten af banen skiftes galop og der startes en stor og hurtig cirkel til venstre, 

som ikke lukkes men der fortsættes lige ned ad siden, forbi centermarkøren laves et 

slidestop, mindst 7 meter fra barrieren 
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Pattem #7: 
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irattern  #7 -tekst: 

 
Å Rid indi trav i nedsi-dning 

Å Two-track til  venstre; trav ligeud; two-track til  højre 

(two-track flytter hesten fremad og til  siden imens den stadig er rettet lige fremad, i 

den retning man startede - viser at hesten flytter sig for rytterens ben) 

Å Fortsæt i extended trot 

Å Stop og backup; vend 90 grader til  venstre 

Å Start i højre galop og rid 1 hurtig cirkel 

Å Skift galop ogrid2.hurtigecirkler til  venstre 
Å Skift galop og start en højre cirkel men den lukkes ikke og der fortsættes ned langs 

barrieren 

Å Rollback til  venstre med støtte fra barrieren 

Å Galop ned langs barrieren og rolback til  højre med støtte fra barrieren 

Å Galop til  midten af banen; stop- 

Å Lav 2 spin .i hver retning 

Å Rid ud i trav 
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l!attem #3- tekst: 
 

Å Rid i hurtig galop (hesten i galop før første markør) ned ad midten af banen, forbi 

endemarkøren. Lav et rollback til  venstre 

Å Rid i hurtig galop forbi endemarkøren. Lav et rollback til  højre 

Å Rid i hurtig galop forbi centermarkøren og lav et slidestop 

Å Backup til  midten af banen eller mindst 3,5 meter 

Å 2 spins mod højre 
Å 2 ¼  spins mod venstre; hesten kigger mod venstre barriere 

Å Start i højre galop og rid 2 cirkler til  højre. Første cirkel skal være stor og hurtig, 

anden cirkel lille  og langsom. Skift galop i midten af banen 

Å Rid 2 cirkler til venstre. Før-ste cirkel skal være stor og hurtig, anden cirkel lille og 

langsom. Skift galop i midten af banen 

Å Der startes en stor og hurtig cirkel til  højre, som ikke lukkes men der fortsættes lige 

ned ad højre side af banen, forbi centermarkøren laves et slidestop, mindst 7 meter 

fra barrieren; tøv 


