Konkurransemønstring (trekantmønstring)
Veiledende mønstringsregler:
Formålet med mønstring er å presentere hesten så den tar seg best mulig ut, både under oppstilling
og i bevegelse.
1.Hesten skal ha hodelag (trinse) eller eventuelt annen godkjent utrustning.
2.Mønstreren skal være kledd og opptre diskret, så oppmerksomheten kan konsentreres om hesten.
Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd. OBS! – Unødig avstraffelse av hesten kan resultere i
bortvisning.
3.En hjelper utstyrt med pisk er tillatt, men hjelperen skal opptre diskret.
4.Mønstringen foregår på en bane av passende størrelse, noe som er avhengig av bla. hestens
størrelse. For store raser bør lengden av sidene være ca. 50 m. Dommerne plasseres ved den ene
vinkelspissen under trekantmønstring.
5.Mønstringen bør foregå i nedenstående rekkefølge: Hesten traver inn på banen og stilles opp på
den ene vinkelspissen. Deretter vises den i skritt på halv trekant (halv lengde av siden) og deretter i
trav på hel trekant, før den igjen stilles opp.
6.Hesten føres inn på banen i trav og plasseres med den manfrie siden til dommerne, i en avstand på
5-6 m. Hvis terrenget skråner stilles hesten opp så sant det er mulig med forbeina på høyeste punkt.
7.Hesten skal stå åpen mot dommerne, dvs. når den manfri siden er venstre side, ha venstre forbein
lengst fremme og venstre bakbein bør ikke stå lengre fremme enn tåspissen loddrett under høyre
hoftehjørne. Hesten skal støtte naturlig på alle fire bein. Holdningen av hestens hode og hals skal
være naturlig. Hesten traver inn på banen og stilles opp på den ene vinkelspissen, og vises deretter i
skritt på halv trekant (halv lengde av siden) og deretter i trav på hel trekant, før den igjen stilles opp.
8.Når hesten er stilt opp, trekker mønstreren ut til siden og står skrått foran hestens venstre forbein i
ca. en arms avstand og med ansiktet mot hesten.
9.Tøylen holdes i venstre hånd og i passende avstand fra bittringen, ca. 30 cm.
10.Hvis hesten er urolig kan mønstreren stå foran hesten med en tøyle i hver hånd.
11.Ved visning av hesten i skritt holdes tøylene i høyre hånd. Hestens skritt bør være rolig og naturlig,
rent firtaktig og så jordvinnende som mulig. Hesten bør bære sin hals og hale naturlig. Hesten føres
på en rett linje (de samsidige beina bør gå i samme spor).
12.Alle vendinger gjøres til høyre, og så korte som mulig. Under vendingene holdes venstre hånd i
høyde med hestens venstre øye.

13.Ved visning av hesten i trav, skal hesten rett etter vendingen være i ren totaktig, og naturlig
jordvindende trav. Som under pkt. 12 skal hesten bære sin hals og hale naturlig. Hesten vises på rett
linje.

Ved konkurransemønstring gis det karakterer for:
a. Oppstilling max. 10 poeng
b. Skritt max. 10 poeng
c. Trav max. 10 poeng
d. Vendinger max. 10 poeng
e. Presentasjon av hest og utstyr max. 5 poeng
f. Mønstrerens påkledning og opptreden max. 5 poeng

