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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 1

Begynn ved banens kortside.
1. Gjør en run down langs midtlinjen forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop, kort
opphold.
2. Rygg minst 3 meter. Vend 1/4 omdreining til venstre.
3. Fatt høyre galopp, ri to sirkler til høyre, den første stor og rask, den andre liten og
langsom. 4. Bytt galopp midt på arenaen og ri to sirkler til venstre, første stor og rask, den
andre liten og langsom.
5. Bytt galopp midt på arenaen og begynn en sirkel til høyre, avslutt ikke denne, men ri langs
langsiden forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop.
6. Gjør 3 1/2 spin til høyre.
7. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, avslutt ikke denne, men ri langs langsiden forbi
midtmarkeringen og gjør en sliding stop. 8. Gjør 3 1/2 spin til venstre.
Kort opphold for å vise at mønstret er ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 2

Trav til midten av banen og stopp. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Begynn i venstre galopp og ri tre sirkler til venstre. Den første stor og rask, den andre
liten og langsom, den tredje stor og rask. Bytt galopp midt på banen.
2. Ri tre sirkler til høyre. Den første stor og rask, den andre liten og langsom, den tredje
stor og rask. Bytt galopp midt på banen.
3. Ri til banens kortside og gjør en rund down langs midtlinjen, forbi den bortre
sluttmarkeringen og gjør en sliding stop. Kort opphold.
4. Gjør 3 1/2 spin til venstre. Kort opphold.
5. Gjør en rund down langs midtlinjen forbi sluttmarkeringen og gjør en sliding stop.
Kort opphold.
6. Gjør 3 1/2 spin til høyre. Kort opphold.
7. Gjør en rund down langs midtlinjen forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Kort
opphold. Rygg minst 3 meter i en rett linje.

Kort opphold for å vise at mønstret er ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 3

Trav til midten av banen og stopp. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Fatt høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, de to første store og raske, den tredje liten og
langsom. Bytt galopp midt på banen.
2. Ri tre sirkler til venstre. de to første store og raske, den tredje liten og langsom. Bytt
galopp midt på banen.
3. Ri til arenaens kortside og gjør en rund down langs midtlinjen, forbi den bortre
sluttmarkeringen og gjør en sliding stop.
4. Gjør 3 1/2 spin til høyre.
5. Ri en rund down langs midtlinjen forbi bortre sluttmarkeringen og gjør en sliding stop
6. Gjør 3 1/2 spin til venstre.
7. Ri en run down langs midtlinjen forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg minst
3 meter i en rett linje.
Kort opphold for å vise at mønstret er ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 4

1. Begynn i enden av arenaen
2. Ri til den borte enden forbi sluttmarkeringen og gjør en sliding stop. Gjør 2 1/2 spin til
venstre.
3. Ri til andre enden av banen forbi sluttmarkeringen og stans. Gjør 2 1/2 spin til høyre.
4. Ri forbi midtmarkeringen og stans.
5. Rygg 3 meter i en rett linje.
6. Gjør en 1/4 spin til venstre, kort opphold. Fatt høyre galopp og ri to sirkler til høyre, den
første liten og langsom, den andre stor og rask. Bytt galopp midt på banen.
7. Ri to sirkler til venstre den første liten og langsom den andre stor og rask. Bytt galopp midt
på banen.
8. Ri rundt banens kortside til andre siden, forbi midtmarkeringen, minst 6 meter fra
gjerde/vant og gjør en sliding stop.
Kort opphold for å markere at mønstret er ferdig
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 5

Begynn mønstret på banens kortside
1. Galopp forbi midtmarkering og gjør en stopp.
2. Rygg minst 3 meter
3. Vend 1⁄4 omdreining til venstre
4. Fatt venstre galopp og ri 2 sirkler til venstre; den første stor og rask, den andre liten og
langsom. Bytt galopp midt på banen.
5. Ri 2 sirkler til høyre, den første stor og rask, den andre liten og langsom. Bytt galopp midt
på banen.
6. Fortsett uten å skifte galopp eller gangart, rundt kortsiden av banen og vend opp langs
midtlinjen. Gjør en rundown langs midtlinjen, forbi sluttmarkeringen og gjør en sliding stop
7. Gjør 3 1/2 spin til høyre.
8. Gjør rundown langs midtlinjen, forbi sluttmarkeringen og gjør en sliding stop en sliding
stop, kort opphold.
9. Gjør 3 1/2 spin til venstre.
Kort opphold for å vise at mønstret et ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 6

Trav til midten av banen og stopp. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Fatt høyre galopp og ri en volte til høyre. Bytt til venstre galopp.
2. Ri en sirkel til venstre. Bytt til høyre galopp og ri til banens kortside.
3. Ri langs midtlinjen forbi bortre sluttmarkering og gjør en sliding stop.
4. Gjør 2 1/2 spin til høyre.
5. Ri langs midtlinjen forbi bortre sluttmarkering og gjør en sliding stop.
6. Gjør 2 1/2 spin til venstre.
7. Ri langs midtlinjen forbi midtmarkeringen og gjør en stop, rygg minst 3 meter.
Kort opphold for å vise at mønstret et ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 7

Trav til midten av banen og stopp. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Begynn midt på banen. Fatt høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, den første stor og rask,
den andre liten og langsom, den tredje stor og rask. Bytt til venstre galopp.
2. Ri tre sirkler til venstre, den første stor og rask, den andre liten og langsom, den tredje
stor og rask. Bytt til høyre galopp.
3. Ri til banens kortside forbi sluttmakeringen, uten å bryte gangart eller skifte galopp. Snu
opp på midtlinjen og gjør en sliding stop, etter sluttmarkeringen. Kort opphold.
4. Gjør 3 1/2 spinn til høyre.
5. Gjør rundown langs midtlinjen, forbi den bortre sluttmarkeringen og gjør en sliding stop.
Kort opphold.
6. Gjør 3 1/2 spinn til venstre.
7. Gjør run down langs midtlinjen, forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg minst
3 meter.
Kort opphold for å vise at mønstret et ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 8

Trav til midten av banen og stopp. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Fatt venstre galopp, ri tre sirkler til venstre, de to første store og raske, den tredje
liten og langsom. Bytt til høyre galopp.
2. Ri tre sirkler til høyre; de to første store og raske, den tredje liten og langsom. Bytt til
venstre galopp.
3. Ri til banens kortside forbi sluttmakeringen, uten å bryte gangart eller skifte galopp.
Vend opp på midtlinjen og gjør en sliding stop, etter sluttmarkeringen.
4. Gjør 3 1/2 spin til venstre. 5. Gjør rundown langs midtlinjen, forbi den bortre
sluttmarkeringen og gjør en sliding stop.
6. Gjør 3 1/2 spin til høyre. 7. Gjør run down langs midtlinjen, forbi midtmarkeringen og gjør
en sliding stop. Rygg minst 3 meter.
Kort opphold for å vise at mønstret et ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 9

Trav til midten av banen. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Start i høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, den første liten og langsom, deretter to store
og raske. Bytt galopp på midten av banen.
2. Ri tre sirkler til venstre, den første liten og langsom, deretter to store og raske. Bytt galopp
på midten av banen.
3. Fortsett rundt kortsiden på banen uten å bryte gangart eller skifte galopp, ri langs
midtlinjen forbi sluttmakeringen og gjør en sliding stopp
4. Gjør 3 1/2 spin til venstre.
5. Ri langs midtlinjen, forbi sluttmarkeringen og gjør en sliding stop.
6. Gjør 3 1/2 spin til høyre
7. Ri langs midtlinjen, forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop.
8. Rygg minst 3 meter.
Kort opphold for å vise at mønstret et ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 10
Trav til midten av banen. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Start i venstre galopp og ri to sirkler til venstre, den første liten og langsom, den andre stor
og rask. Bytt galopp på midten av banen.
2. Ri to sirkler til høyre, den første stor og rask, den andre liten og langsom. Bytt galopp på
midten av banen.
3. Fortsett rundt kortsiden av banen uten å bryte gangart eller skifte galopp, ri langs
midtlinjen forbi sluttmakeringen og gjør en sliding stop
4. Gjør 3 1/2 spin til venstre.
5. Ri langs midtlinjen, forbi sluttmarkeringen og gjør en sliding stop.
6. Gjør 3 1/2 spin til høyre
7. Ri langs midtlinjen, forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop.
8. Rygg minst 3 meter.
Kort opphold for å vise at mønstret et ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 11

Trav til midten av banen. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Start i venstre galopp og ri to sirkler til venstre, den første stor og rask, den andre liten og
langsom. Bytt galopp på midten av banen.
2. Ri to sirkler til høyre, den første stor og rask, den andre liten og langsom. Bytt galopp på
midten av banen.
3. Fortsett rundt kortsiden av banen uten å bryte gangart eller skifte galopp, ri langs
midtlinjen forbi sluttmakeringen og gjør en sliding stop
4. Gjør 3 1/2 spin til venstre.
5. Ri langs midtlinjen, forbi sluttmarkeringen og gjør en sliding stop.
6. Gjør 3 1/2 spin til høyre.
7. Ri langs midtlinjen, forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop.
8. Rygg minst 3 meter.
Kort opphold for å vise at mønstret et ferdig.
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WORKING COWHORSE MØNSTER NR. 12

Trav til midten av banen. Begynn mønstret vendt mot dommeren.
1. Start i høyre galopp og ri to sirkler til høyre, den første stor og rask, den andre liten og
langsom. Bytt galopp på midten av banen.
2. Ri to sirkler til venstre; den første stor og rask, den andre liten og langsom. Bytt galopp på
midten av banen.
3. Fortsett rundt kortsiden på banen uten å bryte gangart eller skifte galopp, ri langs
midtlinjen forbi sluttmakeringen og gjør en sliding stop.
4. Gjør 2 1/2 spin til venstre.
5. Ri langs midtlinjen, forbi sluttmarkeringen og gjør en sliding stop.
6. Gjør 2 1/2 spin til høyre.
7. Ri langs midtlinjen, forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop.
8. Rygg minst 3 meter.
Kort opphold for å vise at mønstret et ferdig.
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REININGMØNSTER NR. 1

1. Gjør en rundown mot enden av banen, forbi sluttmarkeringen, gjør en rollback
til venstre - ikke noe opphold.
2. Gjør en rundown ned motsatt side av banen forbi sluttmarkeringen, gjøre en rollback til
høyre - ikke noe opphold.
3. Gjør en rundown forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg tilbake til midten av
banen, eller minst tre meter. Kort opphold.
4. Fullfør fire spin til høyre.
5. Fullfør fire og en kvart spin til venstre, slik at hesten er vendt mot venstre vant/gjerde. Kort
opphold.
6. Begynn i venstre galopp og ri tre sirkler til venstre, den første stor og rask, den
andre liten og langsom, den tredje stor og rask. Bytt galopp midt på banen.
7. Ri tre sirkler til høyre, den første stor og rask, den andre liten og langsom, den
tredje stor og rask. Bytt galopp midt på banen.
8. Ri en stor og rask sirkel til venstre, men avslutt ikke denne. Ri rett opp langs høyre
side av banen forbi midt markeringen og gjør en sliding stop minst seks meter fra
vant/gjerde. Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 2

Ekvipasjen kan ri i jog eller skritt til midten av banen. Ekvipasjen skal skritte eller gjøre holdt
for å vise hvor mønstret begynner. Begynn midt på banen vendt mot venstre vant/gjerde.

1. Begynn i høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, den første liten og langsom, de andre to
store og raske. Bytt galopp midt på banen.
2. Ri tre sirkler til venstre, den første liten og langsom, de andre to store og raske. Bytt
galopp midt på banen.
3. Ri en halv sirkel til høyre og vend opp langs midtlinjen og ri til bortre enden av banen, forbi
sluttmarkeringen og gjør en rollback til høyre - ikke noe opphold.
4. Ri langs midtlinjen til motsatt side av banen forbi sluttmarkeringen, gjør en rollback til
venstre - ikke noe opphold.
5. Ri forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg tilbake til midten av banen, eller
minst tre meter. Kort opphold.
6. Fullfør fire spin til høyre.
7. Fullfør fire spin til venstre.
Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 3
1. Begynn med å galoppere opp venstre siden av banen og fortsett i en halvsirkel langs øvre
kortside og ri rett ned til motsatt kortside av banen, minst seks meter fra vant/gjerde, forbi
midtmarkeringen og gjør en rollback til venstre - ikke noe opphold.
2. Ri tilbake langs høyre langside, minst seks meter fra vant/gjerde, fortsett i en
halvsirkel langs øvre kortside og ri rett ned til motsatt kortside av banen, forbi
midtmarkeringen og gjør en rollback til høyre – ikke noe opphold.
3. Fortsett langs venstre langside til midtmarkeringen. Ved midtmarkeringen skal
hesten gå i høyre galopp. Ri inn mot midten av banen i høyre galopp og ri tre
sirkler til høyre, de to første store og raske, den tredje liten og langsom. Bytt
galopp midt på banen.
4. Ri tre sirkler til venstre, de to første store og raske, den tredje liten og langsom.
Bytt galopp midt på banen.
5. Ri en stor og rask sirkel til høyre, men avslutt ikke denne. Ri rett opp langs venstre
side av banen minst seks meter fra vant/gjerde, fortsett i en halvsirkel langs øvre
kortside og ri rett ned til motsatt kortside av banen, forbi midtmarkeringen og gjør
en sliding stop. Rygg minst tre meter. -Kort opphold.
6. Fullfør fire spin til høyre.
7. Fullfør fire spin til venstre. Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 4

Ekvipasjen kan ri i jog eller skritt til midten av banen. Ekvipasjen skal skritte eller gjøre holdt
for å vise hvor mønstret begynner. Begynn midt på banen vendt mot venstre vant/gjerde.

1. Begynn i høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, de to første store og raske, den tredje liten
og langsom. Stans midten på banen.
2. Fullfør fire spin til høyre. Kort opphold.
3. Begynn i venstre galopp og ri tre sirkler til venstre, de to første store og raske, den tredje
liten og langsom. Stans midt på banen.
4. Fullfør fire spin til venstre. Kort opphold.
5. Fatt høyre galopp og ri en stor rask sirkel til høyre. Bytt galopp midt på banen. Ri en stor
rask sirkel til venstre. Bytt galopp midt på banen.
6. Ri en halv sirkel til høyre og vend opp langs midtlinjen og ri til bortre enden av banen, forbi
sluttmarkeringen og gjør en rollback til høyre - ikke noe opphold.
7. Ri til langs midtlinjen til motsatt side av banen forbi sluttmarkeringen, gjør en rollback til
venstre – ikke noe opphold.
8. Ri forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg tilbake til midten av banen, eller
minst tre meter. Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 5
Ekvipasjen kan ri i jog eller skritt til midten av banen. Ekvipasjen skal skritte eller gjøre holdt
for å vise hvor mønstret begynner. Begynn midt på banen vendt mot venstre vant/gjerde.

1. Begynn i venstre galopp og ri tre sirkler til venstre, de to første store og raske, den tredje
liten og langsom. Stans midt på banen.
2. Fullfør fire spin til venstre. Kort opphold.
3. Fatt høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, de to første store og raske, den tredje liten og
langsom. Stans midt på banen.
4. Gjør fire spin til høyre. Kort opphold.
5. Fatt venstre galopp og ri en stor rask sirkel til venstre. Bytt galopp midt på banen. Ri en
stor rask sirkel til høyre. Bytt galopp midt på banen.
6. Fortsett rundt den tidligere sirkelen til venstre, men avslutt ikke denne, fortsett rett frem
langs høyre langside, forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til høyre minst 6 meter fra
vant/gjerde - ikke noe opphold.
7. Fortsett rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne, fortsett rett frem langs
venstre langside, forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til venstre minst 6 meter fra
vant/gjerde – ikke noe opphold.
8. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne, fortsett rett frem
langs høyre langside, forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop minst seks meter fra
vant/gjerde. Rygg minst tre meter.
Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet
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REININGMØNSTER NR. 6

Ekvipasjen skal skritte eller gjøre et holdt for å vise hvor mønstret begynner. Begynn midt
på banen vendt mot venstre vant/gjerde.
1. Gjør fire spin til høyre.
2. Gjør fire spin til venstre. Kort opphold.
3. Begynn i venstre galopp og ri tre sirkler til venstre, de to første store og raske, den
tredje liten og langsom. Bytt galopp midt på banen.
4. Fortsett i høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, de to første store og raske, den tredje
liten og langsom. Bytt galopp midt på banen.
5. Ri en stor og rask sirkel til venstre, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs høyre
langside av banen, forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til høyre, minst seks meter
fra vant/gjerde - ikke noe opphold.
6. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs
venstre langside av banen forbi midtmarkeringen og gjør en
rollback til venstre minst seks meter fra vant/gjerde – ikke noe opphold.
7. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs
høyre langside av banen forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop minst seks meter
fra vant/gjerde. Rygg minst tre meter.
Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 7

1. Galopper i friskt tempo langs midtlinjen til den bortre enden av banen, forbi
sluttmarkeringen, gjør en rollback til venstre - ikke noe opphold.
2. Galopper til motsatt side av banen forbi sluttmarkeringen, gjør en rollback til høyre -
ikke noe opphold.
3. Ri forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg tilbake til midten av banen, eller
minst tre meter. Kort opphold.
4. Gjør 4 spin til høyre.
5. Gjør 4 1/4 spin til venstre, slik at hesten er vendt mot venstre vant/gjerde. Kort
opphold.
6. Begynn i høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, de to første store og raske, den tredje
liten og langsom. Bytt galopp midt på banen.
7. Ri tre sirkler til venstre, de to første store og raske, den tredje liten og langsom. Bytt
galopp midt på banen.
8. Ri en stor og rask sirkel til høyre, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs høyre side av
banen, forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop, minst 6 meter fra vant/gjerde.
Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 8

Skritt frem til midten på arenaen vendt mot venstre vant/gjerde.
1. Gjør fire spin til venstre.
2. Gjør fire spin til høyre. Kort opphold.
3. Begynn i høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, den første stor og rask, den andre liten og
langsom, den tredje stor og rask. Bytt galopp midt på banen.
4. Ri tre sirkler til venstre, den første stor og rask, den andre liten og langsom, den tredje
stor og rask. Bytt galopp midt på banen.
5. Ri en stor og rask sirkel til høyre, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs høyre langside
av banen, forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til venstre, minst seks meter fra
vant/gjerde – ikke noe opphold.
6. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs
venstre langside av banen forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til høyre minst seks
meter fra vant/gjerde – ikke noe opphold.
7. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs høyre
langside av banen forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop minst 6 meter fra
vant/gjerde. Rygg minst tre meter. Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 9
1. Galopper forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg tilbake til midten av banen,
eller minst tre meter. Kort opphold.
2. Gjør fire spin til høyre.
3. Gjør fire og en kvart spin til venstre, slik at hesten er vendt mot venstre vant/gjerde. Kort
opphold.
4. Fatt venstre galopp og ri tre sirkler til venstre, den første liten og langsom, de andre to
store og raske. Bytt galopp midt på banen.
5. Ri tre sirkler til høyre, den første liten og langsom, de andre to store og raske. Bytt galopp
midt på banen.
6. Ri en stor og rask sirkel til venstre, men avslutt ikke denne. Ri rett opp langs høyre side av
banen forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til høyre minst seks meter fra vant/gjerde
- ikke noe opphold.
7. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs
venstre langside av banen forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til venstre minst 6
meter fra vant/gjerde - ikke noe opphold.
8. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs høyre
langside av banen forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop minst seks meter fra
vant/gjerde. Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 10
1. Galoppere langs midtlinjen forbi midtmarkeringen og gjøre en sliding stop. Rygg opp til
midten på banen minst tre meter. Kort opphold.
2. Gjør fire spin til høyre.
3. Gjør fire og en kvart spin til venstre, slik at hesten er vendt mot venstre vant/gjerde. Kort
opphold.
4. Fatt høyre galopp og ri tre sirkler til høyre, de første to store og raske, den tredje liten og
langsom. Bytt galopp midt på banen.
5. Ri tre sirkler til venstre, den første liten og langsom, de andre to store og raske. Bytt
galopp midt på banen.
6. Ri en stor og rask sirkel til høyre, men avslutt ikke denne. Ri rett opp langs høyre side av
banen forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til venstre minst seks meter fra
vant/gjerde - ikke noe opphold.
7. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs
venstre langside av banen forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til høyre minst seks
meter fra vant/gjerde – ikke noe opphold.
8. Fortsett tilbake rundt den tidligere sirkelen, men avslutt ikke denne. Ri rett ut langs høyre
langside av banen forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop minst seks meter fra
vant/gjerde. Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 11
1. Ekvipasjen må ri i jog fra gaten til midten av banen. Før mønsteret begynner, skal hesten
skritte eller gjøre holdt. Mønsteret begynner midt på banen, med ekvipasjen vendt mot
venstre langside.
2. Gjør fire spin til venstre. Kort opphold
3. Gjør fire spin til høyre. Kort opphold.
4. Begynn i høyre galopp og ri tre sirkler, den første liten og langsom, de andre to store og
raske.
Bytt galopp (flygende) midt på banen etter den tredje sirkelen.
5. Ri tre sirkler til venstre, den første liten og langsom, de andre to store og raske. Bytt
galopp
(flygende) midt på banen, etter den tredje sirkelen.
6. Begynn en sirkel til høyre, men avslutt ikke denne, vend opp langs midtlinjen og gjør en
rundown etter midtlinjen, forbi sluttmarkeringen. Rollback til høyre uten å stoppe opp (no
hesitation).
7. Rundown etter midtlinjen forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til venstre uten å
stoppe opp (no hesitation).
8. Galopper forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg tilbake til midten av banen,
eller minst tre meter. Kort opphold for å markere at mønstret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 12
1. Ri en run down forbi midtmarkeringen, og gjør en sliding stop. Rygg tilbake til midten av
banen, eller minst 3 meter. Kort opphold.
2. Fire spin til høyre Kort opphold.
3. Fire og en kvart spin til venstre, slik at hesten vender mot venstre vant/gjerde. Kort
opphold.
4. Venstre galopp. Ri tre sirkler til venstre, de to første store og raske, den tredje liten og
langsom. Galoppbytte på midten av banen.
5. Ri tre sirkler til høyre, de to første store og raske, den siste liten og langsom. Galoppbytte
på midten av banen.
6. Begynn på en stor sirkel til venstre, men avslutt ikke denne. Gjør en run down ned høyre
langside, forbi midtmarkeringen, og gjør en rollback minst 6 meter fra vant/gjerde.
7. Fortsett rundt forrige sirkel, men avslutt ikke denne. Gjør en run down ned venstre
langside, forbi midtmarkeringen, og gjør en rollback minst 6 meter fra vant/gjerde.
8. Fortsett rundt foregående sirkel, men avslutt ikke denne. Gjør en run down ned høyre
langside, forbi midtmarkeringen, og gjør en sliding stop minst 6 meter fra vant/gjerde.
Kort opphold for å markere at mønsteret er avsluttet.
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REININGMØNSTER NR. 13

Hesten må skritte eller stoppe før man begynner på mønsteret. Begynn på midten av banen,
vendt mot venstre vant/gjerde.
1. Fatt venstre galopp, ri to sirkler til venstre. Den første stor og rask, den andre liten og
langsom. Stopp på midten av banen.
2. Fire spin til venstre. Kort opphold.
3. Fatt høyre galopp, ri to sirkler til høyre. Den første stor og rask, den andre liten og
langsom. Stopp på midten av banen.
4. Fire spin til høyre. Kort opphold.
5. Fatt venstre galopp, og ri en stor rask sirkel til venstre. Galoppbytte midt på banen, ri en
stor rask sirkel til høyre. Galoppbytte midt på banen.
6. Fortsett på forrige sirkel til venstre, men avslutt ikke denne. Gjør en run down opp høyre
langside, forbi midtmarkeringen, og gjør en rollback minst 6 meter fra vant/gjerde.
7. Fortsett rundt forrige sirkel, men avslutt ikke denne. Gjør en run down opp venstre
langside, forbi midtmarkeringen, og gjør en rollback minst 6 meter fra vant/gjerde.
8. Fortsett rundt forrige sirkel, men avslutt ikke denne. Gjør en run down opp høyre langside,
forbi midtmarkeringen, og gjør en sliding stop minst 6 meter fra vant/gjerde. Rygg minst 3
meter.
Kort opphold for å markere at mønsteret er avsluttet
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REININGMØNSTER 14

Hesten kan skrittes eller ris i jog til midten av banen. Hesten må stoppe eller skritte før
mønsteret startes. Begynn i midten av banen, vendt mot venstre vant/gjerde.
1. Ri fire spin til venstre. Kort opphold.
2. Ri fire spin til høyre. Kort opphold.
3. Begynn med høyre galopp, ri tre sirkler til høyre: de to første store og raske; den siste
liten og sakte. Bytt galopp i midten av banen.
4. Ri tre sirkler til venstre: de to første store og raske; den siste liten og sakte. Bytt galopp i
midten av banen.
5. Begynn med en stor sirkel til høyre, men fortsett rundt enden av banen, gjør en run down
ned den høyre siden av banen, forbi midtmarkøren, og gjør en rollback til venstre minst 6
meter fra gjerdet - uten opphold.
6. Fortsett tilbake rundt forrige sirkel, gjør en run down ned venstre side av banen, forbi
midtmarkøren, og gjør en rolback til høyre minst 6 meter fra gjerdet - uten opphold.
7. Fortsett tilbake rundt forrige sirkel, gjør en run down ned høyre side av banen, forbi
midtmarkøren, og gjør en sliding stop minst 6 meter fra gjerdet. Rygg minst tre meter.
Kort opphold for å vise at mønsteret er fullført.
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REININGMØNSTER 15
Hesten kan ris i skritt eller jog til midten av banen. Hesten må skritte eller stoppe før man
starter på mønsteret. Begynn på midten av banen, vendt mot venstre vegg/gjerde.
1.Gjør fire spin til høyre. Kort opphold.
2. Gjør fire spin til venstre. Kort opphold.
3. Begynn med venstre galopp, ri tre sirkler til venstre: den første stor og rask, den andre
liten og sakte, og den tredje stor og rask. Bytt galopp i midten av banen.
4. Ri tre sirkler til høyre: den første stor og rask, den andre liten og sakte, og den tredje stor
og rask. Bytt galopp i midten av banen.
5.Begynn på en stor sirkel til venstre, men fortsett ned høyre side av banen. Gjør en run
down forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til høyre, minst seks meter fra vegg/gjerde.
Uten opphold.
6.Fortsett tilbake rundt den forrige sirkelen, og ri ned venstre side av banen. Gjør en
rundown forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til venstre, minst 6 meter fra vegg/gjerde.
Uten opphold.
7. Fortsett tilbake rundt den forrige sirkelen og ned høyre side av banen. Gjør en rundown
forbi midtmarkeringen, og gjør en sliding stop minst 6 meter fra vegg/gjerde. Rygg minst tre
meter. Kort opphold for å vise at mønsteret er fullført.
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REININGMØNSTER 16
1. Gjør en run down forbi midtmarkeringen og gjør en sliding stop. Rygg tilbake til
midtmarkeringen, eller minst 3 meter. Kort opphold.
2. Gjør fire spins til venstre. Kort opphold.
3. Gjør fire og en kvart spin til høyre, slik at hesten vender mot høyre vegg/gjerde. Kort
opphold.
4. Begynn med høyre galopp, ri tre sirkler til høyre: de to første store og raske, den tredje
liten og sakte. Bytt galopp i midten av banen.
5.  Ri tre sirkler til venstre: de to første store og raske, den tredje liten og sakte. Bytt galopp i
midten av banen.
6. Begynn på en stor sirkel til høyre, men fortsett ned venstre side av banen. Gjør en run
down forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til venstre, minst seks meter fra vegg/gjerde.
Uten opphold.
7. Fortsett tilbake rundt den forrige sirkelen, og ri ned høyre side av banen. Gjør en rundown
forbi midtmarkeringen og gjør en rollback til høyre, minst 6 meter fra vegg/gjerde. Uten
opphold.
8. Fortsett tilbake rundt den forrige sirkelen og ned venstre side av banen. Gjør en rundown
forbi midtmarkeringen, og gjør en sliding stop minst 6 meter fra vegg/gjerde. Kort opphold for
å vise at mønsteret er fullført.
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REININGMØNSTER A
Mønster for  Youth 10 år og under, samt short stirrup klasser.
Hesten kan ris i skritt eller jog til midten av banen. Hesten må skritte eller stoppe før man
begynner mønsteret. Begynn i midten av banen, vendt mot  venstre vant/gjerde.
1. Begynn med venstre galopp, ri to sirkler til venstre. Stopp i midten av banen. Kort
opphold.
2. Ri to spinn til venstre. Kort opphold.
3. Begynn med høyre galopp, ri to sirkler til høyre. Stopp i midten av banen. Kort opphold.
4. Ri to spinn til høyre. Kort opphold.
5. Begynn med venstre galopp, ri rundt enden av banen, run down på høyre side av banen,
forbi midtmarkøren, stop, roll back til høyre.
6. Fortsett rundt enden av banen, run down på venstre side av banen, forbi midtmarkøren,
stop, rygg.
Kort opphold for å markere at mønsteret er avsluttet.
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REININGMØNSTER B
Anbefalt for youth

1. Lope opp høyre langside, ri rundt kortsiden, og rett ned motsatt side og gjør en rollback -
uten opphold
2. Ri opp venstre langside, rundt kortsiden og rett ned motsatt side, gjør en rollback - uten
opphold
3. Ri opp høyre langside til midtmarkeringen, hesten skal da ha venstre galopp. Ri to sirkler
til venstre, den første stor og rask, den andre liten og sakte. Stopp på midten av banen.
4. Gjør fire spin til venstre. Kort opphold
5. Ri to sirkler til høyre, den første stor og rask, den andre liten og sakte. Stopp på midten av
banen
6. Gjør tre spin til høyre. Kort opphold
7. Begynn en stor sirkel til venstre, vend opp midten av banen, ri forbi midtmarkeringen og
gjør en sliding stop
8. Rygg minst tre meter
Kort opphold for å vise at mønsteret er avsluttet
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Western Riding
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WESTERN RIDING MØNSTER NR. 1

1. Skritt minst 5 meter, jog fra første kjegle, jog over bommen.
2. Overgang til venstre galopp og galopp rundt kortsiden.
3. Første galoppbytte i serpentinen.
4. Andre galoppbytte i serpentinen.
5. Tredje galoppbytte i serpentinen.
6. Fjerde galoppbytte på serpentinen og galopp rundt kortsiden.
7. Første galoppbytte over linjen.
8. Andre galoppbytte over linjen.
9. Galopp over bommen.
10. Tredje galoppbytte over linjen.
11. Fjerde galoppbytte over linjen.
12. Galopp langs midtlinjen. Ri forbi midtmarkeringen, stopp og rygg
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WESTERN RIDING MØNSTER NR. 2

1. Skritt minst fem meter, overgang til jog ved første kjegle, jog over bommen.
2. Overgang til venstre galopp.
3. Første galoppbytte over linjen.
4. Andre galoppbytte over linjen.
5. Tredje galoppbytte over linjen.
6. Volte og første galoppbytte i serpentinen.
7. Andre galoppbytte i serpentinen.
8. Tredje galoppbytte i serpentinen.
9. Fjerde galoppbytte i serpentinen og volte.
10. Galopp over bommen.
11. Galopp, stopp og rygg.
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WESTERN RIDING MØNSTER NR. 3

1. Skritt halvveis mellom markeringene 1 og 2, overgang til trav. Trav over bommen
2. Overgang til venstre galopp
3. Første galoppbytte over linjen
4. Galopp over bom
5. Andre galoppbytte over linjen
6. Første galoppbytte i serpentiner
7. Andre galoppbytte i serpentiner
8. Tredje galoppbytte i serpentiner
9. Fjerde galoppbytte i serpentiner
10. Tredje galoppbytte over linjen
11. Fjerde galoppbytte over linjen
12. Galopp opp midtlinjen. Ri forbi midtmarkeringen, stopp og rygg
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WESTERN RIDING MØNSTER NR. 4

1. Skritt, trav fra første kjeglen, trave over bom
2. Overgang til høyre galopp
3. Første galoppbytte på serpentinen
4. Andre galoppbytte på serpentinen
5. Tredje galoppbytte på serpentinen
6. Fjerde galoppbytte på serpentinen
7. Første galoppbytte over linjen
8. Andre galoppbytte over linjen
9. Tredje galoppbytte over linjen
10. Galopp over bom
11. Galopp, stopp og rygg

39



WESTERN RIDING MØNSTER NR. 5

1. Skritt minst 5 meter, overgang til jog. Jog over bom
2. Overgang til venstre galopp, fortsett rundt kortsiden
3. Første galoppbytte på serpentinen
4. Andre galoppbytte på serpentinen, galopper rundt kortsiden
5. Tredje galoppbytte på serpentinen
6. Fjerde galoppbytte på serpentinen, galopper rundt kortsiden
7. Første galoppbytte på linjen
8. Galopp over bom
9. Andre galoppbytte på linjen.
10. Tredje galoppbytte på linjen
11. Fjerde galoppbytte på linjen
12. Galopp opp på midtlinjen, stopp og rygg.
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WESTERN RIDING MØNSTER NR. 6

1. Skritt minst 5 meter til første markør, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til galopp, høyre hånd, og fortsett rundt kortsiden
3. Første bytte på linjen
4. Andre bytte på linjen
5. Tredje bytte på linjen
6. Fjerde bytte på linjen, galopp rundt kortsiden
7. Første bytte på serpentinen
8. Andre bytte på serpentinen
9. Galopp over bommen
10. Tredje bytte på serpentinen
11. Fjerde bytte på serpentinen
12. Galopp opp midtlinjen, stopp og rygg
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WESTERN RIDING MØNSTER NR.7

1. Skritt minst fem meter til første markør, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til høyregalopp
3. Første bytte på linjen
4. Andre bytte på linjen
5. Tredje bytte på linjen
6. Volte og første bytte på midtlinjen
7. Andre bytte på linjen
8. Tredje bytte på linjen
9. Fjerde bytte på linjen og volte
10. Galopp over bom
11. Galopp, stopp og rygg
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WESTERN RIDING MØNSTER NR. 8

1. Skritt minst fem meter til første markering, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til galopp, fortsett rundt kortsiden
3. Første bytte på serpentinen
4. Galopp over bommen
5. Andre bytte på serpentinen
6. Første bytte på linjen
7. Andre bytte på linjen
8. Tredje bytte på linjen
9. Fjerde bytte på linjen
10. Tredje bytte på serpentinen
11. Fjerde bytte på serpentinen
12. Galopp opp midtlinjen, stopp og rygg
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WESTERN RIDING MØNSTER NR. 9

1. Skritt minst fem meter til første markering, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til galopp, venstre hånd
3. Første bytte på linjen
4. Andre bytte på linjen
5. Tredje bytte på linjen
6. Fjerde bytte på linjen
7. Første bytte på serpentinen
8. Andre bytte på serpentinen
9. Tredje bytte på serpentinen
10. Galopp over bommen
11. Galopp, stopp og rygg
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BEGINNER WESTERN RIDING MØNSTER NR. 1

1. Skritt minst fem meter til første markering, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til galopp, venstre hånd, fortsett rundt kortsiden
3. Første bytte på linjen
4. Andre bytte på linjen, galopp rundt kortsiden
5. Første bytte på serpentinen
6. Andre bytte på serpentinen
7. Galopp over bommen
8. Tredje bytte på serpentinen
9. Fjerde bytte på serpentinen
10. Galopp opp midtlinjen, stopp og rygg
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BEGINNER WESTERN RIDING MØNSTER NR. 2

1. Skritt minst fem meter til første markering, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til galopp, venstre hånd
3. Første bytte på linjen
4. Andre bytte på linjen
5. Tredje bytte på linjen
6. Volte og første bytte på serpentinen
7. Andre bytte på serpentinen og volte
8. Galopp over bom
9. Stopp og rygg
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BEGINNER WESTERN RIDING MØNSTER NR. 4

1. Skritt minst fem meter til første markør, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til galopp, høyre hånd, fortsett rundt kortsiden
3. Første bytte på serpentinen.
4. Andre bytte på serpentinen, fortsett rundt kortsiden
5. Første bytte på linjen
6. Andre bytte på linjen
7. Tredje bytte på linjen
8. Galopp over bommen
9. Galopp, stopp og rygg
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BEGINNER WESTERN RIDING MØNSTER NR. 6

1. Skritt minst fem meter, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til glopp, høyre hånd, fortsett rundt kortsiden
3. Første bytte på linjen
4. Andre bytte på linjen, fortsett rundt kortsiden
5. Første bytte på serpentinen
6. Andre bytte på serpentinen
7. Galopp over bommen
8. Tredje bytte på serpentinen
9. Fjerde bytte på serpentinen
10. Galopp opp midtlinjen, stopp og rygg
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BEGINNER WESTERN RIDING MØNSTER NR.7

1. Skritt minst fem meter til første markering, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til galopp, høyre hånd
3. Første bytte på serpentinen
4. Andre bytte på serpentinen
5. Tredje bytte på serpentinen
6. Volte og første bytte på linjen
7. Andre bytte på linjen og volte
8. Galopp over bommen
9. Stopp og rygg
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BEGINNER WESTERN RIDING MØNSTER NR. 9

1. Skritt minst fem meter til første markør, overgang til jog, jog over bom
2. Overgang til galopp, venstre hånd, fortsett rundt kortsiden
3. Første bytte på linjen
4. Andre bytte på linjen, fortsett rundt kortsiden
5. Første bytte på serpentinen
6. Andre bytte på serpentinen
7. Tredje bytte på serpentinen
8. Galopp over bommen
9. Galopp, stopp og rygg
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Ranch Riding
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RANCH RIDING MØNSTER NR. 1

1. Skritt
2. Trav
3. Økt trav – stopp midt på bortre kortside.
4. 360 grader vending til venstre.
5. Venstre galopp ½ sirkel mot midten.
6. På midten bytt galopp (enkelt er flyvende bytte).
7. Høyre galopp ½ sirkel mot midten.
8. Økt galopp langs med langsiden (Høyre galopp).
9. Minsk galoppen (lope) og rid en ½ sirkel til høyre mot midten.
10. Bryt av til økt trav.
11. Skritt over bommene (70 cm mellom bommene).
12. Stopp og rygg.
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RANCH RIDING MØNSTER NR. 2

1. Skritt.
2. Trav.
3. Økt trav.
4. Venstre galopp.
5. Stopp – vending 1 ½ runde til høyre.
6. Økt galopp.
7. Samle inn til arbeidsgalopp – høyre galopp.
8. Galoppbytte (enkelt eller flygende).
9. Skritt.
10. Skritta øver bommene (70 cm mellom bommene).
11. Trav.
12. Øket trav.
13. Stopp og rygg.
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RANCH RIDING MØNSTER NR. 3

1. Skritt
2. Trav serpentiner
3. Venstre galopp rundt kortsiden og siden diagonalt over banen.
4. Galoppbytte (enkelt eller flyvende).
5. Høyre galopp rundt kortsiden.
6. Øket galopp på langsiden og til midten av kortsiden.
7. Øket trav gjennom hjørnet.
8. Minsk til trav.
9. Trav over bommene (avstand 90 cm).
10. Stopp – vend 360 grader til hver vei (valgfritt H/V eller V/H).
11. Skritt, stopp og rygg.
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RANCH RIDING MØNSTER NR. 4

1. Skritt.
2. Trav.
3. Øket høyre galopp.
4. Høyre galopp (lope).
5. Galoppbytte (enkelt eller flyvende).
6. Venstre galopp.
7. Øket trav.
8. Stopp – Sidepass til venstre og tilbake til høyre til midten på bommene.
1. (minste avstand: 90 cm på sidepass bommene, 80 cm på øvrige avstand).
9. Skritt over bommene.
10. Skritt.
11. Trav i firkant.
12. Stopp - vend 360 grader venstre – rygg.
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RANCH RIDING MØNSTER NR. 5

1. Skritt
2. Skritt over bommer
3. Trav
4. Høyregalopp
5. Øket trav
6. Trav
7. Venstregalopp
8. Gjør et bytte (enkelt eller flyvende)
9. Økt høyregalopp
10. Samlet galopp
11. Trav
12. Skritt
13. Stopp og rygg
14. 360° vending hver vei (valgfritt H/V eller V/H)
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RANCH RIDING MØNSTER NR. 6
1. Skritt
2. Skritt over bommer
3. Høyre galopp
4. Økt galopp (høyre galopp)
5. Trav
6. Stop, 1 1/2 vending til høyre
7. Skritt
8. Trav
9. Økt trav
10. Venstre galopp
11. Stopp og rygg
12. Sidepass til høyre
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RANCH RIDING MØNSTER NR.7
1. Skritt
2. Trav
3. Øket trav
4. Stopp og rygg
5. Side pass høyre over bommen
6. 1/4 vending til høyre, skritt over bommen
7. Skritt
8. Venstregalopp
9. Økt venstregalopp
10. Samlet galopp, gjør et bytte (enkelt eller flyvende)
11. Høyregalopp
12. Trav
13. Stopp, vend 360° hver vei
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RANCH RIDING MØNSTER NR.8
1. Skritt
2. Side pass til venstre over første bom, side pass 1/2 lengde tilbake til midten
3. Skritt
4. Øket trav
5. Trav
6. Stopp, vend 360° hver vei
7. Høyregalopp
8. Økt galopp
9. Samlet galopp, gjør et bytte(enkelt eller flyvende), fortsett i venstregalopp
10. Skritt
11. Venstregalopp
12. Øket trav
13. Trav
14. Stopp og rygg
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RANCH RIDING MØNSTER NR.9
1. Trav
2. Trav over bommene
3. Trav en sirkel, stopp og side pass til venstre over bom
4. Skritt
5. Høyregalopp
6. Gjør et bytte (enkelt eller flyvende)
7. Venstregalopp
8. Økt venstregalopp
9. Øket trav
10. Trav
11. Skritt
12. Stopp og rygg
13. Vend 360° hver vei
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RANCH RIDING MØNSTER NR.10
1. Skritt
2. Øket trav
3. Skritt
4. Stopp, side pass til venstre over bom
5. Trav
6. Høyregalopp
7. Økt høyregalopp
8. Samle galoppen og gjør et bytte (enkelt eller flyvende)
9. Venstregalopp
10. Stopp og rygg
11. 1/2 vending til høyre
12. Trav
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RANCH RIDING MØNSTER NR. 11
1. Skritt
2. Trav serpentiner
3. Skritt
4. Øket trav
5. Trav
6. Venstregalopp
7. Galloper over bommer
8. Økt venstregalopp
9. Samle galoppen, gjør et bytte (enkelt eller flyvende)
10. Høyregalopp
11. Galloper sirkel
12. Stopp og rygg
13. Side pass til porten, venstre hånd, skyv porten innover
14. Skritt gjennom kveget, høyre hånd skyv porten utover

62



RANCH RIDING MØNSTER NR.12
1. Skritt
2. Trav
3. Trav over bommer, stopp
4. Side pass til høyre over bom
5. 1 1/2 vending til høyre
6. Økt høyregalopp
7. Høyregalopp
8. Øket trav
9. Venstregalopp
10. Skritt
11. Trav
12. Stopp og rygg
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RANCH RIDING MØNSTER NR.13
1. Skritt
2. Skritt over bommer
3. Trav
4. Serpentiner i øket trav
5. Høyregalopp
6. Gjør et bytte (enkelt eller flyvende)
7. Økt høyregalopp, samle galoppen
8. Stopp, vend 1 1/2 hver vei
9. Trav
10. Skritt til porten
11. Åpne porten med høyre hånd
12. Skritt, fatt venstregalopp
13. Stopp og rygg
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RANCH RIDING MØNSTER NR.14
1. Trav
2. Øket trav
3. Venstregalopp
4. Øket trav
5. Skritt
6. Høyregalopp
7. Trav
8. Økt venstregalopp
9. Samle galoppen, gjør et bytte (enkelt eller flyvende), øket høyregalopp, samle
galoppen
10. Trav
11. Skyv porten innover med venstre hånd
12. Skritt over bommer
13. Skyv porten utover med høyre hånd
14. Skritt
15. Stopp, vend 360° hver vei
16. Rygg
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RANCH RIDING MØNSTER NR.15
1. Øket trav
2. Stopp, rollback høyre
3. Høyregalopp
4. Økt høyregalopp
5. Trav
6. Skritt
7. Skritt over bommer
8. Skritt
9. Trav
10. Stopp, vend 360° mot venstre
11. Venstregalopp
12. Stopp og rygg
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