
At stille sin hest til kåring 
 

De praktiske forberedelser…. 

 Man kan sige, at man starter med slutningen og tænker; hvad 
er det, jeg vil stille til kåring, og hvordan vil jeg gøre det – eller 
ikke gøre det?! 

Selve hestens konstruktion og egenskaber kan du ikke lave om 
på, men du kan gøre en del for at forbedre dem ved korrekt 
foderstand, korrekt muskelmasse og kondi, og du kan forberede 
dig på at ”levere varen”, dvs. levere en pæn og præsentabel 
hest fremført af en mindst lige så pæn og præsentabel 
fremviser.  
Hestens alder og kondi, fremviserens erfaring med mønstring 
men også erfaring med heste i det hele taget, er med til at 
fastsætte starttidspunktet for forberedelserne. Jo dårligere 
udgangspunkt (dvs. jo dårligere kondi, foderstand og manglende 
erfaring), jo tidligere skal du i gang!  
På selve dagen skal hesten ligne en, der er forberedt til dagen; 
dvs. ren (vasket), nystriglet og klippet, hvor den trænger. Om 
den skal flettes, er der ingen regler for, men bærer hesten 
rundt på en grim og ødelagt halvlang man, vil det bestemt være 
at foretrække at flette den. I hvert fald gælder det jo om, at 
dommerne har mulighed for at se hestens hals. Den skal være i 
god foderstand, ikke for tynd (tydeligt markerede ribben eller 
indfalden) ej heller for fed (af overfodring og/eller manglende 
motion). Den skal være i en sådan kondi, at den kan klare 
mønstringen frit og ubesværet og desuden have en passende 
muskelmasse svarende til alderen. Dvs. den skal bære præg af, 
at den får passende motion i forhold til alderen… 

På selve dagen…………….. 
Kom i god tid. Find hestens boks og indloger den, så den har god 
tid til at vænne sig til de nye omgivelser, før den skal møde til 
fremvisning.  

Det første, der skal ske på kåringsdagen er måling af hesten. 
Hesten måles i stang, gjord og pibemål og dette påføres 
kåringspapirerne. Herefter skal hesten vises på det, vi kalder 
”hård bund” Dette foregår et sted på kåringspladsen, hvor der 
kun skal løbes lige frem og tilbage med hesten.  Dette for at se 
hestens fundament og korrekthed i bevægelsen. Derfor er det 
ikke vigtigt at løbe hurtigt, men vise hesten i en rolig og 
taktfast skridt og trav.  Selve mønstringen sker ifølge den 
programsatte tidsplan og i fastsat rækkefølge typisk i katalog 
nr. orden.  

På mønstringsbanen vil der være et dommerpanel (2 dommere) 
og en sekretær. Selve mønstringen foregår på en ”trekant 
bane” i blød bund (ridebane eller ridehus).  

Hesten vises normalt i trense (føl og plage selvfølgelig i grime), 
hingste skal have bid på.  Hopper kan vises uden bid, men skal 
håndteres korrekt. Heste kan bortvises fra kåringen, hvis de er 
uregerlige. Det er tilladt at anvende pisk under fremvisningen. 
Det kan anbefales at bruge karabinhager til tøjlerne, så de er 
lette at tage af, da hestene også skal vises løse til 
bedømmelsen af hestens galop.  

Træn hesten i, hurtigt at kunne indfanges igen, - brug evt. en 
godbid. 
Når man fremviser hoppe med føl ved siden, er der flere måder 
at gøre det på. Nogle slipper føllet løs, så det frit kan bevæge 
sig. Andre vælger at tage føllet i en longe, for på denne måde at 
have lidt kontakt til føllet, men alligevel give det mulighed for 



en del bevægelsesfrihed.  Nogle vælger at løbe med føllet tæt 
bagved eller ved siden af hoppen i et træktorv. Hvilken metode 
man vælger, afgør man selv (medmindre dommerne beder om at 
se føllet løs, hvilket de vil gøre ved føl bedømmelsen), og alle 
metoder er lige anven-delige, ens for dem alle er træning og 
forudgående daglig håndtering af føllet.   

 
Ved selv mønstringen skal man huske på, at man nu kun har få 
minutter til at vise alt det gode og gemme alt det dårlige.  

En veloplagt og velforberedt ekvipage kan tage dommerne med 
storm. 
 

Dommer 

 

 

 

 

 

 
 
 
Formålet med mønstringen er at fremvise hestens eksteriør og 
bevægelse. Når mønstringen starter, kommer man ind i trav. 
Optagning til skridt, og opstilling ved bommen, der ligger på 

jorden ved dommerne. Fremviseren står foran hesten og ikke 
ved siden af.  Man stiller sig ca. 30-50 cm fra hesten  evt. med 
en tøjle i hver hånd. Er hesten ikke flettet, stilles den med den 
”manfri” side mod dommeren 

Efter besked fra dommerne, skridtes  på lille trekantbane og 
opstilling igen. Herefter skal hesten vises i trav på den store 
trekant. Trækkeren løber på venstre side af hesten og ud for 
dens forben. Tøjlerne holdes i højre hånd ca. 30-40 cm fra 
biddet (dette gør man også under fremvisning af skridt). Sørg 
for, at hesten er ligeud rettet, inden den sættes i trav. I 
hjørnerne kan det være en god ide at tage den op i skridt. 
Dette gør, at vendingen bliver mere rolig, og det er nemmere at 
have kontrol over hesten. Efter traveturen stilles hesten igen 
op på pladsen foran dommerne. Her venter man til dommerne 
siger at man må slippe hesten løs. Når dommerne giver besked 
igen indfanges hesten og opstilles igen, indtil der gives besked 
om at forlade banen. Der traves ud igen langs den ene side af 
den store trekantbane og hen til udgangen. Ved kåring af 
hingste skal hestene ydermere løsspringes inden de forlader 
banen. 

Trækkeren skal under fremstillingen forholde sig roligt og ikke 
debattere eller diskutere med dommerne under bedømmelsen. 
Evt. spørgsmål kan rettes til dommerne, når alle bedømmelser 
er afsluttet. 
 
Trækkeren skal også være klargjort til dagen. ”Dress code” på 
denne dag er uden diskussion; hvidt tøj, gerne foreningens 
bluse!  .  

Når alle heste i en klasse er færdig bedømt, skal de igen på 
banen til oprangering. Dette foregår ved, at man trækker 



hestene rundt på hovslaget i nummerrækkefølge. Her vil 
dommerne så begynde at flytte rundt på hestene, så de bedst 
placerede går forrest. Efter hver klasse, gives der via 
højttaleren karakteristik.  
 
Alle heste bedømmes individuelt, dvs. det kan sagtens lade sig 
gøre, at flere heste kåres i samme klasse, dog kan kun en hest 
gå på ”fløjen”. Hestene kan opnå kåring i følgende klasser; 1A 
(10 el.9), 1B (8) , 2A (7) og 2B (6) med 1A som den bedste. 
Tildeles hesten en helhedskarakter mellem 1 og 5 opnår hesten 
ikke kåring. Tallene angivet i parentes er helhedskarakteren.  
Det sidste, der sker på en kåringsdag, er ”Best in show”; Altså 
kåring af den bedste hest ved hele kåringen.   
 
God fornøjelse! 
 
Venlig hilsen PSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


