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Vejledende mønstringsregler for Islandske heste 
 
 

1. Formålet med mønstringen er at præsentere hesten på en sådan måde, at den såvel på stedet som under bevægelse tager 
sig bedst muligt ud. 

 
2. Hesten skal fremstilles velplejet, beskåret og/eller skoet, alt under hensyn til hestens alder og brug.  
 
3. Hesten skal være pålagt hovedtøj (trense) eller specielt mønstringstøj. 
 
4. Mønstreren skal være velsoigneret og passende påklædt, iført lette sko, så vedkommende ubesværet kan følge hesten i 

trav.   
Ridepisk føres i venstre hånd. 
Mønstreren skal optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om hesten. 

 
5. Mønstringen foregår på lige bane. Dommerne placeres ved den ene ende.  
 
6. Mønstring skal foregå i nedenstående rækkefølge: 

 
_____________ 
                                     Hesten opstilles foran dommerne og vises derefter i skridt i ca. en halv     
 _____________           banelængde, siden i trav en hel banelængde, hvorefter den igen opstilles. 

 
50 m 

 
7. Hesten skal stå åben mod dommerne, d.v.s., at når disse står på venstresiden, skal den have venstre forben 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 tåspidsen lodret under højre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på 
alle fire ben. Holdningen af hestens hoved og hals skal være naturlig. 
 

8. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre forben i ca. en arms afstand – 
med front mod hesten. 
 

9. Tøjlen holdes i venstre hånd – i passende afstand fra trenseringen – mindst 30 cm. 
  

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

11. Ved fremføringen af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Skridten bør være rolig og naturlig, så ren firtaktet og 
jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt og fremføres på en lige linie (de samsidige ben i samme 
spor). 
 

12. Alle vendinger gøres højre om – så kort som muligt. Under vendingen holdes venstre hånd i højde med hestens venstre 
øje.  
 

13. Ved fremføring af hesten i trav, skal hesten snarest efter vendingen, være i rent totaktet, roligt og naturligt, 
jordvindende trav (kan hesten ikke trave, vises den i tölt eller pas). Som under punkt 11 skal hesten bære sin hals 
naturligt og fremføres på lige linie.  
Mønstreren skal i øvrigt bestræbe sig på at se fremad, må gerne holde takt med hesten og være placeret ud for hestens 
skulder. 
 

14. Mønstreren skal sørge for, at hesten er opmærksom og præsenteres bedst muligt under hele bedømmelsen. 
 

15. I forbindelse med kåringer og bedømmelse af unghingste , vil der hvor der forefindes hal med 20 x 40 m. ridebane, vil 
det være muligt, at præsentere unghingsten ved hånd og / eller fritløbende.  

 
Dette gennemføres i forbindelse med, oprangering og offentliggørelse af kåringsresultat.  
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