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Avlsudvalget inviterede til mønstringsfinale første gang i 2013.
Der var kvalifikationsmønstringer på udvalgte plage- og dyrskuer og til selve finalen
konkurrerede deltagere i en klasse for seniorer og en for juniorer.

2 års finalen 2016 indgår som en del af foreningsjubilæet, der holdes på
Vilhelmsborg den 4.-7. august.
Mønstreren skal have opnået mindst 42 point ved en af de kvalificerende
mønstringskonkurrencer.
Det er intet krav, at mønstreren deltager i finalen med den samme hest, hvormed
kvalifikationen er sket.
Her vil senere blive tilføjet oplysning skuer, hvor det vil være muligt at kvalificere
sig.
Mønstreren skal være medlem af Fjordhesten Danmark.
Hesten skal være optaget i vor Stambogs Hovedafsnit, dvs. have bordeaux pas, hvis
hesten er danskopdrættet. Er hesten født i 2003 eller tidligere, kan passet være blåt,
men hesten skal stadig være optaget i Hovedafsnittet, dvs. have mindst tre
generationers anerkendt afstamning i passet.
Sker på blanket her på Avl, 2016 til den person, der modtager tilmeldinger på
avlsudvalgets vegne.
Der mønstres i en senior- og en juniorafdeling.
En mønstrer er junior indtil udgangen af det år, hvor han/hun fylder 18.
Finalen afvikles kun, hvis der er mindst fem deltagende heste i klassen.
En hest kan kun mønstres én gang i en finaleklasse.
Finalen afvikles kun som en landsfinale, hvis der er deltagere fra begge sider af
Storebælt.
Deltager der kun mønstrere fra vest for Storebælt, afvikles finalen som en
landsdelsfinale, eller den vil blive aflyst.
Bedømmelsen sker med udgangspunkt i de vejledende mønstringsregler, der findes
her på Avl, 2015.
Der dystes om vandrepokaler og flotte rosetter.

Det første offentliggjorte regelsæt for Mønstringsfinalen blev udarbejdet i 2015. .
Regelsættet er opdateret mhp. 2016, idet der dog senere vil blive tilføjet oplysninger om skuer, hvor det vil
være muligt at kvalificere sig.
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Birgit på vegne af avlsudvalget

