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MØNSRINGSKONKURRENCE PÅ TREKANTBANE 

Mønstring  
Formålet med mønstring er at præsentere hesten så den tager sig bedst muligt ud, både i stilstand og i 
bevægelse. Der foretages en detaljeret bedømmelse og beskrivelse af de enkelte legemsdele for at vurdere 
hestens eksteriør, og bevægelsesmæssige fordele, ulemper og mangler. Eksteriørbedømmelsen bruges til at 
fastholde de enkelte racers karakteristika, samt til at give grundlag for optimal brugsværdi og holdbarhed. 
Bedømmelse af hestens eksteriør er vigtig for at holde avlsarbejdet på rette kurs. 
 
Regler for mønstring på trekantbane 
• Hesten skal være pålagt hovedtøj (trense) eller eventuelt anden godkendt optømning, der er styrbar. 
• Mønstreren skal være klædt og optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om 

hesten. Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd og bruges kun til at korrigere hesten med – 
Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning og/eller diskvalificering. 
En hjælper udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde meget diskret. 

• Mønstringen foregår på en trekantbane. 
• Dommeren placeres ca. 5-6 m. fra vinkelspids A. 
• Mønstringen foregår i denne rækkefølge:  

1. Hesten føres ind i trav og opstilles ved A 
2. Ved signal fra dommeren skridtes banens lille trekant: A - B1 - C1 - A 
3. Den store trekant traves når/hvis dommeren giver signal til dette: A – B – C – A 
4. Hesten opstilles igen ved A 
5. Der skridtes ud 

 
Uddybende forklaring: 
1. Hesten føres ind på banen i trav og placeres ved A, med den manfri side til dommerne, i en afstand af 5-

6 m. fra denne. Distancen fra dommer og evt. skriver, skal respekteres – man løber ikke dommeren ned, 
vender hestens bagdel til eller lign. Hvis terrænet skråner, opstilles hesten så vidt muligt med forbenene 
på højeste punkt 

 
2. Hesten skal stå åben mod dommerne, dvs. når den manfri side er venstreside, have venstre forben 

længst fremme og venstre bagben bør ikke stå længere fremme end tåspidsen lodret under højre 
hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle fire ben. Holdningen af hestens hoved og hals skal 
være naturlig. 

3. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre 
forben i ca. en arms afstand og med front mod hesten. 
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4. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen, ca. 30 cm. 

 
5. Hvis hesten er urolig, kan mønstreren forblive foran hesten med en tøjle i hver hånd. 

 
6. Ved fremføring af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være roligt og 

naturligt, rent firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals og hale naturligt. 
Hesten fremføres på en lige linie (må ikke slingre - de samsidige ben bør gå i samme spor). 
Mønstreren skal befinde sig ud for hestens skulder og så vidt muligt følge hestens takt. 

 
7. Alle vendinger gøres højre om, og så korte som muligt. Under vendingerne holdes venstre hånd i 

højde med hestens venstre øje. Der er forskel på hvordan man foretrækker at mønstre hestene i 
de forskellige raceorganisationer, men i denne konkurrence skridtes alle vendinger. Dette gør 
vendingerne mest muligt skarpe. Traver man vendingerne forsvinder trekantens lige hjørner ofte 
– og banen vil derfor blive mere oval. 

 
8. Ved fremføring af hesten i trav, skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet, og naturligt 

jordvindende trav. Som under pkt. 6 skal hesten bære sin hals og hale naturligt 
 
Hestens soignering 

• Hesten skal være velsoigneret og fremstå det pæneste, den kan– altså vasket og striglet. Tænk på, at 
dommeren kan finde på at medbringe sin hvide bommuldshandske og teste soigneringen. Showshine og 
lignende finish er fint og kan være en fordel forbeskuelsen – bare husk, at det ikke kan fjerne et 
underliggende problem, såsom snavs. Da denne konkurrence afholdes i efteråret, tager vi hensyn til, at 
vejret ikke er lige velegnet til vask af hest, hvis man ikke har adgang til vandspiltov og varmt vand. 

• Halsen skal være synlig for dommeren. Det er ikke et krav, at hestens man er flettet, men i mange 
tilfælde er det at foretrække. Igen er der stor forskel på raceorganisationer og hvad man gør her. For 
nogle racer er hårpragten en helt primær del af hestens bedømmelse, hvorfor man ikke ønsker den 
bundet op. Har man en fuldstændig fri manside på sin hest, er det i princippet ikke nødvendigt, men en 
helt manfri hals gør det nemmere for dommeren at se halsens holdning og afsæt. I denne konkurrence er 
det mønstringen, der bedømmes og ikke hestens eksteriør, hvorfor dette bør være det centrale. 

• Hestens hove skal være rene og pæne. Det er fint at give dem et lag hovfedt eller olie, endda en sort 
hovfedt kan accepteres på helt sorte hove, men ikke-transparente farver ønskes ikke. 

• Hestens udstyr skal være rent og nypudset. Der skal bruges trense eller showgrime med kæde til 
fremstillingen. Føl og plage mønstres altid i grime, rebgrime eller evt. en showgrime med kæde. Det kan 
være nemmere at stabilisere hesten under opstilling med almindelige tøjler end med kæde. 
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Mønstrerens fremtoning 
• Vær altid selv pæn, ren og velsoigneret, når du viser din hest. Det er en dårlig kompliment til din hest at 

fremvise den dårligere end den er.  
• Nogle raceorganisationer bruger forskellig hovedbeklædning – hat, kasket eller lignende. Ridehjelm er 

dog at anbefale og i denne konkurrence SKAL man have ridehjelm på – ligegyldig alder på mønstreren. 
• Sørg for at være rigtigt og diskret påklædt – rigtigt med hensyn til vejr og temperatur og din egen 

bevægelsesfrihed, diskret fordi det er hesten, der skal fremvises og ikke dig. Sort og/eller hvid 
påklædning. F.eks. sorte bukser og hvid skjorte/bluse, hvide bukser og sort skjorte/bluse, eller sort/sort 
eller hvid/hvid - med eller uden foreningslogo, evt. vest udenpå i sort eller hvid 

• Anvend fodtøj med skridsikre såler. Helst skal fodtøjet være diskret og allervigtigst - være let at løbe i. 
Undgå lange og stramme ridestøvler, dem kan man ikke løbe let og ubesværet i.  

• Vær respektfuld overfor dommeren, og vær glad og smilende – uanset resultat. Det giver et positivt 
indtryk. 

 
Mønstringskonkurrencen 
I denne konkurrence vurderer vi ikke hestens eksteriør, men derimod selve mønstringen og dennes regler. Alle 
racer og blandinger er velkomne, det samme gælder for hestens størrelse og alder, og hovedformålet er at det 
skal være lærerigt – OG SJOVT! 
 

Ved konkurrencemønstring gives der karakterer for: 
A. Opstilling max. 10 point 
B. Skridt  max. 10 point 
C. Trav  max. 10 point 
D. Vendinger max. 10 point 
E. Hestens velplejethed og optømning max. 10 point 
F. Mønstrerens påklædning og optræden max. 10 point 
 
Der bruges følgende karakterskala: 
0. Ikke vist 
1. Meget dårligt 
2. Dårligt 
3. Jævnt dårligt 
4. Utilfredsstillende 
5. Godkendt 
6. Tilfredsstillende 
7. Ret godt 
8. Godt 
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9. Særdeles godt 
10. Fremragende 

 

 


