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Skue telefon 22927339 

Program for dagen 

Dommermøde i cafeteriet ..................................................  9.15 

Måling og signalement af hingste til kåring i stalden .....  9.45 

Hingste på fast bund i kat. nr. orden  ..............................  10.10 

Hingste til løsspringning  ..................................................  10.50 

Hingste til mønstring i ridehal  .........................................  11.20 

Oprangering og karakteristik af hingste ..........................  11.40 

Årets hingst ........................................................................  11.50 

Tak for i dag! 

 

Skue adresse:  

Allerupgård Rideklub, Allerup Bygade 29, 5220 Odense SØ. 

Dommere: Jørgen Finnerup, Reno Olesen 
Farvedommer: Gwen Tremmel 
 
HUSK dit hestepas skal afleveres i sekretariatet ved ankomsten. 
otograf på dagen:  
 
Forsidebillede:  SunZett Discovery foto af Kunddahl Graphic & Photography 
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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. Hesten 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. 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 kon-

trol 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. Trækkeren skal under fremstillingen forhol-

de sig roligt og ikke debattere eller diskutere med dommerne under bedøm-

melsen. 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!  
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At stille sin hest til kåring 
På selve dagen skal hesten være forberedt; dvs. ren (vasket), nystriglet og 

klippet, hvor den trænger. 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.  

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 og pibemål og dette påføres kåringspapirerne. Herefter skal hesten 

vises på det, vi kalder ”fast 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 at 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 sekre-

tær. Selve mønstringen foregår på en ”trekant bane” i blød bund (ridebane 

eller ridehus).  

Hesten vises i trense. Heste kan bortvises fra kåringen, hvis de er uregerli-

ge. 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. 

Ved selve 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. 
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Kat.  1  Palomino hingst 3 år                                        Klasse 1 

Solvangs Mr. Manpower Reg. 208333201300906 

Far: Stargolds Cream Født: 28-03-2013 

Farfar:  Stargolds Cavalero  

Mor: Powerfull Sunset (Simona)  

 Morfar: Sidney DV 

Avler: Lene Vinther 

Ejer: Lene Vinther Hovedvejen 102, 4320 Lejre 

Tlf. 61608150 

Kat. 3 Palomino hingst 3 år                                                Klasse 1            

Richelieu´s Fiévre dÓr Reg. 208333PS1300192 

Far: Shulay Gold Fever Født: 3-04-2013 

Farfar: Rusleem ox  

Mor:  Meklenborgs Celimé  

 Morfar: Blue Hors Don Schufro 

Avler: Richelieu Horses v/ Juliette og Ask de Richelieu 

Ejer: Richelieu Horses v/ Juliette og Ask de Richelieu, Jasminvej 4, 
4420 Regstrup 

Tlf. 28833666 
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Kat.  5  Cremello hingst  3 år                                              Klasse 2 

Stærebogårds White Ghost Reg. 208333PS1301578 

Far: Wolkenwind DEU Født: 5-05-2013 

Farfar:  Wolkentanz DEU  

Mor:  Stærebogårds Anemone  

 Morfar: Stærebogårds Apollo EPH 7 

Avler: Tommy & Charlotte Weilback 

Ejer: Lisbeth Andersen  & Tommy og Charlotte Weilback, Blæsingevej 
19B, 4200 Slagelse 

Tlf. 24902015 
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Kat.  9  Palomino hingst 4 års og ældre                      Klasse 3 

Made Special Reg.208333200809054 

Far: Kærgaardens Margaux PAH 48 Født: 24-05-2008 

Farfar: Crown´s Choice EPAH 18  

Mor: Madame Nim (43) SWB  

 Morfar: Pontus 497 SWB 

Avler: Susan Klitte 

Ejer: Susan Klitte, Sødalvej 15, 8830 Tjele 

Tlf. 24634244 


