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Mønstringsvejledning i DSAH
 Formålet med mønstring er, at præsentere hesten på en sådan måde, at den både i stilstand
og bevægelse viser sig bedst muligt.

 Voksne dyr, hingste, hopper og vallakker SKAL ved alle fremvisninger bære engelsk trense
med bid og katalognummer på begge sider af trensen. Føl og plage må fremvises i grime
med katalognummer på begge sider.

 Mønstreren skal være passende klædt, dvs. i hvide bukser, hvid skjorte eller DSAH bluse
samt løbesko. Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd. OBS! Unødig afstraffelse af hesten kan
resultere i bortvisning.
 En hjælper udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret.

 Mønstringen foregår i ridehus eller på indhegnet bane. Det foregår på trekantsbane af
passende størrelse der er markeret. Dommerne er placeret ved den ene vinkelspids.

 Mønstringen foregår som oftest i nedenstående rækkefølge: (Dog kan dommerne ændre
denne)
o
o

Man bevæger sig rundt på trekanten med uret, så mønstreren går på hestens
udvendige (venstre) side.
Hesten stilles op på den ene vinkelspids ved dommerne og vises derefter i skridt på
dommernes opfordring og derefter i trav, hvorefter den igen opstilles.

 Hesten føres ind på banen i trav og placeres med den manfri side til dommerne (hvis hesten
har dobbeltman stilles den med venstre side til dommerne) i en afstand af mindst 2 meter,
hvis pladsen tillader dette.

 Hesten skal stå åben mod dommerne, sådan at når den manfri side er højresiden, skal
hesten have højre forben længst fremme og højre bagben bør ikke stå længere fremme end
tåspidsen lodret under venstre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle fire ben.
Hestens holdning af hoved og hals skal være naturlig.
 Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre
side i ca. en arms afstand og med front mod hesten.

 Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen ca. 30 cm.
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 Hvis hesten er urolig, kan mønstreren blive foran hesten med en tøjle i hver hånd.

 Ved fremføring af hesten i skridt, holdes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være rolig
og naturlig, ren firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt
og fremføres på en lige linje. Husk at hesten skal gå friskt frem.

 Alle vendinger foretages højre om og så korte som muligt. Under vendingerne holdes
venstre hånd i højde med hestens venstre øje.

 Ved fremføring af hesten i trav, skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet og
naturlig jordvindende trav. Som under tidligere pkt. skal hesten bære sin hals naturligt og
fremføres på lige linje. Husk at hesten skal gå friskt frem. (Det betyder at mønstreren skal
løbe godt til – mere end man lige tror)

 Herefter skal heste på dommerens anvisning slippes løs og vises i trav og galop. (Dette kan
undlades, hvis hesten er blevet løssprunget). Hesten indfanges og opstilles igen på
dommerens anvisning.

 Ridehuset forlades i trav, mens næste hest kommer ind.
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