
GODE RÅD og VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER 
 

TRÆNING: 
 

1. Træningen tilrettelægges i god tid. Kun herved får hesten den fair chance, som den 

fortjener. 

Find en arbejdsrytme, der passer både hest og mønstrer, og så træne, træne og atter træne. 

Giv jer tid til at fremføre hinanden rigtigt. Hastværk er lastværk! 
 

2. Luk hesten ud nogle timer hver dag og helst sammen med andre heste. ”Selskabet” og 

motioneringen er væsentlig for dens fysiske og mentale velfærd. 
 

3. Den fysiske træning starter 6-8 uger før udstillingen / kåringen finder sted. 

½ times daglig træning er tilstrækkeligt, men må gerne være længere. 

Gode lange skridtture gør underværker for hesten. Her har man muligheden for også at gøre 

den trafiksikker og vant til nye og ”farlige” ting som f.eks. blafrende flag og plastik, 

orkestermusik, støjende børn osv. Jo mere hesten udsættes for, jo mere nervefast bliver den. 
 

4. Daglig longering kan delvis erstatte skridtturene, men HUSK at longere lige længe på 

begge volter og på så stor en volte som muligt og aldrig mere end 10 minutter på hver volte. 

Longering er en enorm belastning for benene. Ukorrekt longering er absolut mere til skade 

end gavn. Føl og plage longeres ALDRIG! 
 

5. Lær din hest at stå stille, når du vil have det – at gå, når du går, at trave, når du løber – og 

alt dette med LØS tøjle. Selvfølgelig er traven det sværeste at lære, men ingen hest kan vise 

sig fra sin bedste side med din hånd låst som en skruestik omkring biddet. 30 cm fra bid til 

hånd er passende, hvis du i øvrigt sørger for at have kontakt med hesten. Manglende kontakt 

vil trække fra til konkurrencer. 
 

6. Lær hesten at gå stille og roligt ind og ud af transportvognen – og ikke først den dag, det 

virkelig gælder. Tag den tid, der skal til, og bevar roen for hestens skyld. Det betales 

tusindfold tilbage, når du efter en lang og streng dag skal hjem igen. 
 

7. Lær hesten hjemmefra at stå stille, når den skal måles. Til måling skal alle hestens 4 ben 

stå lige på jorden. 
 

8. Tilridning påbegyndes tidligst, når hesten er 3 år. Tilkørsel kan påbegyndes ved 2½ år. 
 

9. Vær venlig, men fast og KONSEKVENT. Beløn enhver veludført lektie – men først når 

arbejdet er fuldført og aldrig i ringen. 
 

RØGT OG PLEJE: 
 

1. Giv hesten den sidste ormekur ca. 6 uger før fremstillingen. 
 

2. Sørg for regelmæssig beskæring / skoning. Få hesten beskåret / skoet SENEST 14 dage 

før fremstillingen. Man kan ikke forlange en korrekt, regelmæssig bevægelse af en hest, der 

trænger til beskæring eller har fået sko på for første gang lige inden fremstillingen. Til 

DTH’s kåringer og andre arrangementer skal hestene møde uden bagsko.  

Hovene skal være rene, evt. smurt med hovfedt uden farve. Skocreme uden farve skyer 

sand, savsmuld og andet i modsætning til hovfedt. 
 

3. Sørg for, at hestens vaccinationer er i orden: 

BASISVACCINATION (2 vaccinationer) med mindst 21 dages og højst 92 dages 

mellemrum og derefter REVACCINATION mindst én gang årligt. Medbring ALTID 



vaccinationsattest til fremstillingen (vaccinationer bør være indført i hestens pas). Hesten 

kan nægtes adgang, hvis dette ikke er i orden. 
 

4. Den daglige soignering med strigling og hovpleje er vigtig. En til to dage før 

fremstillingen kan hesten vaskes med lunken vand, hvis vejret og staldforholdene tillader 

det. Hesten gnides tør. 
 

5. En Haflinger må ikke klippes, hverken pelsen på kroppen eller man, hale og pandelok. 

Dog må halen studses, hvis den er for lang. Man og hale må heller ikke være flettet op. 

Megen behåring på benene og hovskæg må som det eneste gerne klippes. Derved 

fremtræder lemmerne mere klare og tørre. 

Sørg for, at manen falder til samme side, så det er muligt at se hele halsen fra den manfri 

side. Manen kan i våd tilstand nogle dage forinden enten stives (tyrolerne bruger øl!) eller 

flettes og så friseres igennem lige inden mønstringen. 
 

6. Optimal fodring giver et blankt og glat pelslag – uanset at hesten har gået meget ude i 

vinterhalvåret og derved har fået en tyk og lang pels. Fodring og strigling er altafgørende! 

Der må gerne anvendes pelsglansmidler, men tro endelig ikke, at dommerne ikke kan 

gennemskue det, hvis det er for at skjule dårlig soignering. 

Hestens velvære kommer indefra, dvs. hvad man putter i den. 
 

MØNSTRERENS PÅKLÆDNING: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Dress-code: sort og/eller hvid påklædning (sorte bukser og hvid skjorte/sweat-,  polo- 

eller T-shirt eller omvendt - eller sort-sort eller hvid-hvid med eller uden foreningslogo, evt. 

vest udenpå i sort eller hvid))  
 

4. Anvend fodtøj med skridsikre såler. Der er altid chance for et fedtet underlag i en 

fremvisningsring. Og flot ser det ikke ud, når du falder, og det demoraliserer din hest. Du 

kom jo ikke for at more tilskuerne! 

Undgå lange og stramme ridestøvler, dem kan man ikke løbe let og ubesværet i. 
 

5. Vær glad og smilende – uanset resultat. Det giver et positivt indtryk. 
 

6. Mønstreren bør ikke bære pisk. 
 

MEDBRINGES: 
 

1. Nypudset trense eller showgrime med kæde til fremstillingen. Men HUSK, det er 

nemmere at stabilisere hesten med almindelige tøjler end med kæde; det er to vidt 

forskellige teknikker. Føl og plage mønstres altid i grime, evt. showgrime med kæde. 
 

2. Striglegrej, hvis du vil give hesten den sidste ”finish”. 
 

3. Ekstra grime og to grimeskafter (træktove). Ulykken sker altid, når man mindst venter 

den. 
 

4. Vandspand og evt. foder og transportkrybbe. 
 

5. Vaccinationskort, evt. hestepas, hvis dette ikke er indsendt på forhånd. 
 



6. Startnummer, hvis et sådant er sendt ud forinden, evt. piberensere eller andet til at 

fastgøre dette til trensen / grimen. 
 

MØNSTRINGENS FORMÅL: 
 

- er at præsentere hesten på en sådan måde, at den såvel på stedet som under bevægelse 

tager sig bedst muligt ud. 

- er at give dommere og tilskuere et så virkelighedstro og oplysende indtryk af hestens 

bygning, temperament og bevægelse som muligt, da hesten netop bedømmes herefter. 

Det har stor betydning ved kåringer, dyrskuer og salg af heste. Og HUSK, det første indtryk 

kan være afgørende! 
 

VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER: 
 

1. Der mønstres på trekantbane som på tegning. Det er en ligebenet trekant, hvor dommerne 

er placeret ved den ene vinkelspids. 3-KANTEN SKAL VÆRE EN TREKANT – og ikke 

en oval. 
 

2. Mønstreren traver hesten frem for dommerne. 
 

3. Opstilling. 

Hesten stilles op med den manfri side mod dommerne og i en afstand af mindst 5-6 meter 

fra dommerne. Hvis terræn’et skråner, stilles hesten sådan, at den står højest med forbenene. 

Hesten skal stå åben, det vil sige, hvis hestens venstre side er den manfri side, som vender 

mod dommerne, skal venstre forben være længst fremme og venstre bagben længst tilbage. 

De samsidige ben bør stå i samme spor. Venstre forben skal stå lodret, og højre bagben skal 

ikke stå længere fremme end med tåspidsen lodret under højre hoftehjørne. Hesten skal 

støtte naturligt på alle 4 ben. 

Hvis hesten ikke står korrekt, f.eks. understillede forben eller bagudstrakte bagben, forsøg 

da at få hesten til at træde frem – ALDRIG tilbage, det kan give et ukorrekt billede af 

ryglinien. Kommer hesten ved fremadtræden for langt væk fra dommerne, vendes omkring 

– VENDINGER ALTID HØJRE OM, og der tages opstilling på ny. Forsøg at få hesten til at 

strække halsen frem og op, evt. ved at pege med piskens skaft mod bringen. 
 

4. Mønstreren skal, når hesten er opstillet, stå skråt foran hesten på samme side som 

dommerne i en arms afstand for ikke at dække for hestens hoved. 
 

5. Tøjlerne holdes i venstre hånd ca. 30 cm fra trenseringene i en bue om ringfingeren. 
 

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

tøjleenderne slået op over højre hånds ringfinger. 

Hvis hesten er urolig, tales beroligende til den, og mønstreren ”leger” evt. med biddet 

(undgå hårde ryk) for at fange hestens opmærksomhed. 

Følg hestens øjen- og ørespil for i tide at forebygge hestens uønskede bevægelser. 
 

7. Når dommeren giver tegn til det, gør mønstreren venstre om og fatter tøjlerne i højre hånd 

med tøjleenden slået op om ringfingeren. Højre tøjle skal være lidt længere end venstre for 

at undgå, at hesten viger ud til siden. 
 

8. Skridt. 

Hesten vises nu i skridt i lige linie væk fra dommerne (en god halv banelængde mod midten 

af trekanten). Skridtet bør være roligt og naturligt, rent firtaktet og så jordvindende som 

muligt. De samsidige ben bør gå i samme spor. 

Mønstreren skal befinde sig ud for hestens skulder og så vidt muligt følge hestens takt. 



Hesten vendes ALTID HØJRE OM og så kort som muligt og skridtes i lige linie tilbage 

mod dommerne. Der tages igen opstilling som før. 
 

9. Trav. 

På tegn fra dommeren traves hesten for på trekantbanen, set fra dommerne på trekantens 

venstre ben. 

Holdningen af hestens hals og hoved skal igen være utvungen. Ved fremføring af hesten i 

trav skal hesten snarest efter vendinger i trekanten hjørner være i ren totaktet, roligt og 

naturligt og jordvindende trav, på trekantens venstre og højre ben en samlet trav, hvorimod 

der ønskes en forstærket fri trav på tværs. De samsidige ben bør gå i samme spor. 

Mønstreren skal befinde sig ud for hestens skulder og bestræbe sig på at holde takt med 

hesten. 

Der tages opstilling som før. 

På tegn fra dommeren traves hesten ud igen, og næste mønstrer kommer i ringen. 
 

10. Vendinger. 

Foretages ALTID HØJRE OM og så kort som muligt. 

Hold eventuelt venstre hånd op foran dig i hestens øjenhøjde med håndfladen mod hesten. 

 

HVAD DER MERE KAN GØRES… 

 

ET STORT OG TUNGT HOVED kan se mindre tungt ud, hvis næseremmen på trensen 

sidder midt mellem øjne og næsebor og ikke helt nede over næseborene. 

 

STRAM OVERGANG MELLEM HOVED OG HALS bliver mindre stram, hvis 

trensens kæbe-rem er spændt meget løst. 

 

EN HJÆLPER / PISKEFØRER for mønstreren er tilladt, men bør så vidt muligt undgås. 

En hjælper skal ligeledes optræde diskret og skal altid, når pisken bruges, befinde sig 

bagved hesten og på samme side som mønstreren. 

En hjælper / piskefører må IKKE anvende raslende plastikposer, dåser eller andet, KUN 

pisken, som føres i højde med hestens haser. 

 

VÆR I GOD TID HJEMMEFRA !! 

 

VÆR I GOD TID VED RINGSIDE !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


