
VERSATILE HORSE 
Grenen är en kombination av klasserna Trail, 
Western Riding och Reining för att visa en 
hästs mångsidighet eller versatility. 

 
 

VERSATILE HORSE MÖNSTER 1 
1. Öppna, rid genom och stäng grinden utan att släppa 

den. 
2. Rygga genom L:et. 
3. Fatta vänster galopp, galoppera över bommarna 

och hoppa över hindret (minst 35 cm högt). 
4. Fyra (4) flygande galoppombyten i serpentinen. 
5. Ökad trav mellan A och B. Jog från B till C. Ökad 

trav från C till D. 
6. Fatta höger galopp vid D, sedan 1 ½ stor, snabb och 

1 mindre, långsammare cirkel till höger. 
7, Stop.2 spin till höger. 
8 Fatta vänster galopp och rid 1 mindre, 

långsammare cirkel till vänster. 
9 Stop.2 spin till vänster. 
10. Fatta höger galopp och rid ¾ cirkel, sedan rundown 
längs med markeringarna. Sliding stop mellan näst sista 
och sista markeringen. Rygga sedan minst 3 meter. 



 
 

VERSATILE HORSE MÖNSTER 2 
1. Öppna, rid genom och stäng grinden utan att släppa 

den. 
2. Rygga genom L:et. 
3. Fatta vänster galopp. Galoppera hela 

vänstersidan. Galopp över bommarna på 
kortsidan. 

4. 1 flygande galoppombyte på medellinjen och 2 
flygande galoppombyten i serpentinen. 

5. I höjd med mittmarkeringen, övergång till skritt. I 
höjd med slutmarkeringen, övergång till jog. 

6. Helomvändning i jog. Jog längs långsidan. I höjd 
med mittmarkeringen vänd in mot medellinjen. 

7. Fatta höger galopp vid medellinjen och rid 1 stor, 
snabb cirkel och 2 mindre, långsammare cirklar. 
Stoppa. 

8. 2 spin höger. 2 spin vänster. 
9. Fatta vänster galopp och rid en mindre, 

långsammare cirkel som inte blir sluten, 
rundown längs med markeringarna. Stop vid 
sista markeringen. Rollback och rundown till 
mittmarkeringen. Stoppa och rygga minst 3 meter. 



 
 

VERSATILE HORSE MÖNSTER 3 
 

1. Öppna, rid genom och stäng grinden utan att släppa 
den. 

2. Rygga genom L:et 
3. I skritt på vänster hand till mittmarkeringen. 

Fatta vänster galopp. Galopp över bommarna på 
kortsidan. 

4. 4 flygande galoppombyten i serpentinen. 
5. Ökad trav till mittmarkeringen, sedan jog till mitten 
6. på kortsidan. 
7. Fatta vänster galopp och rid 1 ½ stor, snabb cirkel och 

1 mindre, långsammare cirkel. Stop. 
8. 2 spin vänster. 2 spin höger. 
9. Fatta höger galopp och rid 1 ¾ cirkel till höger, 

sedan rundown till näst sista markeringen. Stop. 
Rollback till vänster minst 6 meter från sargen. 

10. Tillbaka till föregående cirkel. Rundown till mellan 
näst sista och sista markeringen. Sliding stop. 



 
 

VERSATILE HORSE MÖNSTER 4 
1. Öppna, rid genom och stäng grinden utan att släppa 

den 
2. Backa runt konerna. 
3. Trav mellan konerna, över bommarna. 
4. Efter bommarna, fatta höger galopp. 
5. 2 flygande galoppombyten i serpentinen. 2 

flygande galoppombyten på medellinjen. 
6. Vänd upp på medellinjen. I höjd med första 

markeringen, övergång till jog. Jog längs medellinjen, 
sedan till höger längs kort- och långsida. Vid 
mittlinjen vänd upp mot medellinjen. Stop vid 
mittpunkten. 

7. 2 spin höger. 
8. Fatta höger galopp och rid 1 stor, snabb cirkel och 

1 mindre, långsammare cirkel till höger. Stop. 
9. 2 spin vänster. 
10. Fatta vänster galopp och rid 1 ¾ cirkel till vänster 

med rundown till efter mittmarkeringen. Stop. 
Rollback till höger, minst 3 meter från sargen. 

11. Tillbaka till föregående cirkel, där rundown till 
mellan mittmarkeringen och sista markeringen. Stopp 
och rygga minst 3 meter. 



 
 

VERSATILE HORSE MÖNSTER 5 
1. Öppna, gå igenom och stäng grinden, utan att släppa 

den. 
2. Trava över bommarna. 
3. Rygga genom L:et och gör därefter side pass över 

de yttre bommarna, åt höger. 
4. Fatta vänster galopp. 
5. Gör galoppombyten mellan konerna, längs långsidan. 
6. Rid i ökad trav på diagonalen mellan A och B. 
7. Rid i jog mellan B och C. 
8. Rid i ökad trav på diagonalen och 1/4 volt mellan C 

och D. Fatta höger galopp och rid 1 1/2 stor snabb 
volt åt höger. Gör en stop. 

9. 2 spin åt höger. 
10. Fatta vänster galopp och rid en liten långsam volt åt 

vänster. Gör en stop och därefter 2 spin åt vänster. 
11. Fatta höger galopp och rid 3/4 volt åt höger 

och gör därefter en run down till banans 
kortsida. 

12. Gör en sliding stop, rygga minst 10 steg och 
skritta därefter till domaren för kontroll. 



 
 

VERSATILE HORSE MÖNSTER 6 
1. Öppna, gå igenom, och stäng grinden 
2. Rygga igenom L:et och gör därefter en vändning åt vänster, 180° 
3. Skritta över bommen och kom fram i trav (jog) efter bommen. 
4. Trav (jog) mellan konerna 
5. Mellan A och B mellantrav (extended jog) 
6. Mellan B och C trav (jog). Mellan C och D mellantrav (extended jog) 
7. Vid D fatta höger galopp och rid 1 1/2 stor snabb och därefter en liten långsam volt åt höger. Gör en 

stopp, stanna till. 
8. Gör en spin åt höger, stanna till. 
9. Fatta vänster galopp och rid en liten långsam volt åt vänster. Gör en stopp, stanna till. 
10. Gör en spin åt vänster. 
11. Fatta höger galopp och på börja en stor snabb volt åt höger men slut den inte utan fortsätt längs 

långsidan och gör en stop efter den fjärde (4) konen och rygga därefter minst 10 steg. 


