Vejledende retningslinier for fremvisning ved
Knabstrupperforeningen for Danmarks
arrangementer.
For at opnå en ensartet fremvisning og dermed vurdering fra plads til
plads og fra år til år er efterfølgende retningslinier for udstillere og
dommere nedfældet. Som overskriften indikerer, skal det opfattes som en
vejledning, idet specifikke forhold og faciliteter kan nødvendiggøre
mindre justeringer og tilpasninger; dommernes anvisninger vil til enhver
tid være gældende. Grundlæggende mønstringsregler vil ikke fremgå af
efterfølgende, så hvis man er i tvivl henvises til litteraturen på området
(f.eks. Hestens Værns ganske udmærkede pjece om emnet).

Generelle regler
Kun sunde og raske heste fra sygdomsfri besætninger må fremstilles.
Det påhviler udstilleren kun at fremstille dyr, der er under mønsterens kontrol
og på en sådan måde, at der ikke udgøres nogen fare for omgivelserne.
Udstilleren bærer selv enhver risiko for det fremstillede dyr, ligesom han er
ansvarlig for eventuelt opståede skader.
Påklædning: Fremvisere skal bære diskret, hvid påklædning.
Soignering: Hesten skal fremvises i ren og velsoigneret stand.
Hjælpemidler: Det er tilladt at medbringe pisk, men det er ikke tilladt at ibinde
denne plastposer eller lignende.
Optrensning: Føl må ikke fremvises med bid i munden, og hingste skal
fremvises med bid i munden. Alle tøjler og træktove, der skal aftages i
forbindelse med løsslipning, skal påsættes karabinhager, således at af/påmontering kan foregå hurtigt og nemt. Udleverede trensenumre skal bæres
synligt.

Bedømmelseskategorier
I de forskellige bedømmelseskategoriet indgår følgende elementer, som uddybes
yderligere i afsnittet ”Fremvisningsform og –faciliteter”:
Følskue, plageskue (bedømmelsesskema 1)
-fast bund
-hele holdet i hallen samtidig
-individuel bedømmelse
-oprangering, karakteristik og præmieoverrækkelse
Hoppekåring, vallakbedømmelse, hingstekåring (bedømmelsesskema 2)
-måling og signalementskontrol
-fast bund
-hele holdet i hallen samtidig
-individuel bedømmelse
-oprangering, karakteristik og præmieoverrækkelse

Forbesigtigelse (bedømmelsesskema 2)
-måling
-fast bund
-individuel bedømmelse
-karakteristik
Pointbedømmelse (bedømmelsesskema 2, 3 & 4)
-måling og signalementskontrol
-veterinærundersøgelse
-fast bund
-løsspringning
-hele holdet i hallen samtidig
-individuel bedømmelse
-oprangering, karakteristik og præmieoverrækkelse
Afkomsfremstilling (bedømmelsesskema 2)
-fast bund
-hele samlingen i hallen samtidig
-individuel bedømmelse
-hele samlingen i hallen samtidig igen
-karakteristik og evt. medaljeoverrækkelse

Fremvisningsform og -faciliteter
Måling og signalementskontrol
Faciliteter: Fast og plant underlag i rolige omgivelser - det vil typisk sige på
staldgangen.
Fremvisning: Hestene udhentes fra deres bokse i katalognummerorden,
efterhånden som måleren bliver færdig.
Veterinærundersøgelse
Faciliteter: Svarende til de ved fremvisning på fast bund anvendte.
Blodprøveudtagelse samt revurdering af evt. tvivlsspørgsmål foregår i stalden
med henblik på at opnå så rolige omgivelser som muligt.
Fremvisning: For hånd efter dyrlægens anvisninger.
Fast bund (se skitse 1)
Bane: Længdebane med helt jævnt, plant og fast underlag f.eks. asfalt ca.30-40
m lang.
Fremvisning: Trav hen til dommerne, opstilling i mønstringsparade indtil
dommerne giver signal til skridt. Skridt væk fra dommerne ca. halvt ned ad
banen (bør være markeret), vending højre om og skridt tilbage til dommerne.
Opstilling i mønstringsparade og på
dommernes signal trav ud af banen.
Hele hold/afkomssamling i ridehal samtidig
Bane: Ridehal ca. 20 x 40 m
Fremvisning: Hele holdet i ridehallen i katalognummerorden på højre volte i
skridt med min. een hestelængdes afstand, ved følskue skal føllet befinde sig på
hoppens højre side og være fremvist af trækker. På dommernes signal forlader

hele holdet undtagen det første katalog nummer ridehallen - også selvom banen
evt. er afkortet og dermed giver mulighed for at de resterende heste kan være til
stede udenfor selve bedømmelsesringen, skal alle heste udover det pågældende
katalognummer forlade hallen.
Individuel bedømmelse (se skitse 2)
Bane: Ridehal ca. 20 x 40 m
Fremvisning:Entre i trav for hånd langs hovslaget på højre volte ca. 1,5 omgang
(afhængig af indgangsdørens placering), for føl til skue dog kun ca. 0,5 omgang,
med opstilling i mønstringsparade foran dommerne når disse passeres 2. gang
(1. gang for føl). På signal fra dommerne føres hesten i skridt ind på midten af
banen, hvor den slippes løs. For føl til bedømmelse gælder, at kun føllet slippes
løs, medens hoppen mønstres rundt på højre volte langs hovslaget i trav, således
at føllet får vist både trav og galop. Det påhviler mønstreren at sørge for, at føllet
hele tiden/i videst muligt omfang opholder sig synligt for dommerne i forhold til
hoppen.
På dommernes signal indfanges hesten, der atter opstilles i en
mønstringsparade foran dommerne. Der mønstres mod udgangen i trav på højre
volte langs hovslaget, men hallen forlades først, når det efterfølgende
katalognummer har passeret indgangsdøren.
Oprangering, karakteristik og præmieoverrækkelse (se skitse 3)
Bane: Ridehal ca. 20 x 40 m
Fremvisning:Efter den individuelle bedømmelse bringes hele holdet atter i
ridehallen i katalognummerorden på højre volte i skridt og med minimum een
hestelængdes afstand, ved følskue skal føllet befinde sig på hoppens højre side
og være fremvist af trækker. På dommernes anvisning omrokeres i holdet og kun
i skridt! Når oprangeringsrækkefølgen er tilendebragt, opstilles holdet på midten
af ridehallen fra højre mod venstre til karakteristik og præmieoverrækkelse.
Ridehallen forlades efter en runde på højre volte i skridt, efterfulgt af æresrunde
i trav for fløjhesten.
Løsspringning (se skitse 4)
Bane:Ridehal ca. 20 x 40 m. Løbegang opbygges hele vejen rundt i hallen synligt
afmærket med enten bomme eller brede plastbånd. Springningen foregår på
venstre volte og i videst muligt omfang således at hestene springer i retning af
indgangsdøren. Der opbygges 2 spring; indspringsforhindringen består af en lav
stationata, evt. kryds efterfulgt af en okser.Afstande og højder justeres løbende
efter hestenes størrelse og evner samt efter dommernes vurdering.

Bedømmelsesskemaer
Bedømmelsesskema 1 (føl og plage)
Der gives karakterer for:
1:
Type
2:
Rammer
3:
Fundament
4:
Bevægelsen
5:
Helhedsindtryk
Bedømmelsesskema 2 (hopper, hingste og vallakker til kåring samt
hingste til forbesigtigelse og pointbedømmelse)

Der gives karakterer for:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Type og kropsform
Hoved og hals
Skulder og manke
Overlinie og bagpart
Forlemmer
Baglemmer
Korrekthed i bevægelsen
Sving, bæring, afskub og elasticitet
Helhedsindtryk

Bedømmelskema 3 (løsspringning)
Der gives karakterer for.
1:
Bascule
2:
Benteknik
3:
Elasticitet og smidighed
4:
Kapacitet
Bedømmelsesskema 4 (veterinærbedømmelse)
Se side 6

Karakterskala
Karakterskala:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Prima
Særdeles godt
Godt
Ret godt/tilfredsstillende
Middel
Knap tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende
Manglende
Dårlig
Meget dårlig

Præmiering
Hopper og vallakker til kåring. Føl- og plage til skue:
Helhedskarakter
10-8:
1. præmie: rød sløjfe
Helhedskarakter
7 -6:
2. præmie: blå sløjfe
Helhedskarakter
5:
3. præmie: grøn sløjfe
Helhedskarakter
4 -1:
afvist: ingen sløjfe
Hingste til pointbedømmelse og kåring:
Med avlsgodkendelse
Gul sløjfe
Kåret
Rød sløjfe
Afvist
Ingen sløjfe
Afkomsfremstillinger:

10-9 point:
8
point:
7
point:
6-5 point:

Guldmedalje
Sølvmedalje
Bronzemedalje
Ingen medalje

(ovenstående udarbejdet i maj 1999 af kåringskoordinator Ena Sparre)

