Særlig information
På de disse sider kan du finde nærmere information om hvordan fremvisning på fast bund,
løsspringning, løs i ridehus og mønstringen forventes at foregå. Man kan dog være nødsaget til at
ændre dette, hvis forholdene kræver det. Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller tvivl kan du
rette henvendelse til sekretariatet.
Bemærk at foreningen stiller piskeførere til rådighed, men man er altid velkommen til selv at
medbringe piskeførere. Ønsker man ikke at gøre brug af foreningens piskeførere, så giv
sekretariatet besked.

Skitse og vejledning til mønstring på fast bund.

Der traves ind og stilles op foran dommerne. Enten vælger man at stille hesten op med den manfri
side til dommerne eller også vælger man, hvis terrænet er skrånende, at stille hesten op med
forparten på det højeste sted.
Herefter skridtes der på dommernes anvisning. Der skridtes i en lige linje væk fra dommerne,
halvdelen af banens længde, (dvs. der vendes ved den grønne markering på tegningen) og der
skridtes i en lige linje tilbage mod dommerne.
Herefter traves der. Igen i en lige linje væk fra dommerne, denne gang i hele banens længde (dvs.
der vendes ved den røde markering på tegningen) og der traves i en lige linje tilbage mod
dommerne.
Herefter opstilling af hesten foran dommerne igen.
Der traves ud når dommerne siger tak.
Fremvisningen på fast bund, skal lægge grund for bedømmelsen af hestens benstilling,
benbevægelser samt takt. Det er derfor vigtigt, at hesten fremvises på en sådan måde at
dommerne har en chance for at se det de kigger efter, så det kan komme den fremstillede hest til
gode.
Ret til ændringer forbeholdes

Skitse og vejledning til løs fremvisning i ridehus.

De blå felter er afskærmede områder på banen, hvortil hesten ikke har adgang.
Hestene kommer mønstret ind i trav og der foretages opstilling for dommerne ved den grønne
stjerne på skitsen. Normalt stilles der op med hestens venstre side mod dommerne. Ved en urolig
hest vil det dog være hensigtsmæssigt at stille den op med hovedet i retning mod
udgangen/porten.
Herefter slippes hesten på dommernes anvisning og mønstreren træder ind i et af de blå felter på
skitsen.
Piskeførere sørger for at hesten bliver fremvist på dommernes anvisning i trav og galop.
Dommerne giver signal til mønstreren, når hesten ønskes indfanget og opstillet igen. Der traves
ud igen.
Ovenstående opdeling af banen er lavet for at tilgodese og hjælpe hesten i dens fremvisning og
piskeførernes placering er strategisk, så de forstyrrer hesten og bedømmelsen mindst muligt.
Hvis hesten har lært at skifte volte ind over midten på banen derhjemme i træningen, vil dette
være en fordel.
Hvert hold vises samlet for dommerne inden den enkeltvise bedømmelse begynder.
Hingstene vises derefter enkeltvis løse i ridehus og derefter mønstres ved hånd på trekantbane.
Hvert hold oprangeres færdigt inden det næste hold begynder
Ret til ændringer forbeholdes

Skitse og vejledning til mønstring på trekantbane i ridehus.

Der traves ind og hesten stilles op foran dommerne. Normalt stilles der op med hestens venstre
side mod dommerne, ved en urolig hest kan det være en fordel at hesten stilles op med hovedet
mod ind/udgangen. Den sorte fede streg på skitsen er en bom på jorden. Den ligger mellem
dommerne og hesten. Hestene må ikke komme på dommersiden af denne bom.
På dommernes anvisning vises hesten i skridt på lille trekant, (se skitse), der skridtes højre om på
trekanten.
På dommernes anvisning traves der nu på stor trekant, dette foregår også højre om på trekanten.
Hesten skal uden om de blå krydser på skitsen.
Hesten opstilles igen. Der traves ud når dommerne siger tak.
Hesten bør opstilles i passende afstand fra dommerne, (ca. 3-5 m), hvis dommerne ønsker at se
hesten tættere på under bedømmelsen, vil de gå hen til hesten.
Ret til ændringer forbeholdes

Skitse og vejledning til løsspringsbane.

Ved arrangementet skal hesten løbe løs i løbegangen hen til springene, og den skal kunne
bremses på modsatte langside af løsspringningsbanen. Her fanges hesten ind og den løbes ved
hånd ned til start på løbegangen og der springes igen. Hestene møder med aftagelig tøjle. Under
løsspringningen må hestene gerne bære gamacher og klokker til beskyttelse af ben.
Løsspringningsbanen opstilles på følgende måde:
Der etableres løbegang med markeringsbånd. Højdeplacering af bånd ca. 120 cm. Hesten sendes
ind i den ene ende og fanges i den anden ende af løbegangen.
1. forhindring: i hjørnet laves et indspring med bom.
2. forhindring (stationata): cavaletti med 1 bom.
3. forhindring (oxer): evt. cavaletti med 1 bom + evt. 1 bom øverst, bagkanten skal være en bom
4. forhindring (oxer):evt. cavaletti med 1 bom i bunden, yderligere opbygning af forkanten: bomme
med en bom øverst, bagkanten skal være en bom.
Ved alle forhindringer ligger 1 bom foran på jorden.
Afstande:
1. forhindring sættes midt i hjørnet
Afstand fra 1.-2. forhindring: ca. 6,0 m.
Afstand fra 2.-3. forhindring: ca. 6,9 m.
Afstand fra 3.-4. forhindring: ca. 7,4 m.
Afløb ca. 20 m. lige linje. Højden og afstandene på alle spring kan justeres efter dommernes
anvisning.
Foreningen stiller piskeførere og hjælpere til rådighed.
Ret til ændringer forbeholdes

