Værd at vide om
Mønstringsfinalen
Det er ret nyt, at vi holder en landsdækkende mønstringsfinale, hvor den bedste junior- og den
bedste seniormønstrer findes. I år er det tredje gang, og vi kigger lige på, hvad der skete i 2013 og
2014.
2013
Junior: Camilla Thomasberg og den ulsblakke vallak Lyngholms Arcon 208333FJ0600677
Senior: Søs Clausen og vallakken Elm Halsnæs 208333199902576, FJV-S 08003
2014
Her er billedet lidt sløret. Kataloget fortæller ikke, om mønstringsfinalen var opdelt i en junior- og
en seniorafdeling. Der ser ikke ser ud til at være omtale med resultater i ’Fjordhesten’ nr. 205. Vi
skal til Kort nyt den 13.07.2014, for at blive lidt klogere på, hvad der foregik i 2014. Der ser ud til
kun at have været en afdeling, og bedste mønstrer blev Charlotte Harlev og hoppen Lucca
208333FJ1001943, FJN 14001. Lucca er som det fremgår af nummeret godkendt til forregistret,
hvor vi finder hende på trin F3. Hendes mor er en F2 hoppe og hendes mor igen en F1 hoppe.
Havde der været to afdelinger, så ville Charlotte have været senior-vinder, men det var der som
nævnt ikke.
En enkelt junior deltog i finalen, men placerede sig ikke blandt de tre bedste. Der var dog en
medalje til den hende sammen med en staldplakette, begge dele fra Hestens Værn. Den dygtige
junior-mønstrer var Therese Skøtt, der mønstrede Vikkelsøe’s Mystik 208333FJ0600829, FJ
10854.
2015
Junior: ??? (vi ved det den 12. juli)
Senior: ??? (vi ved det den 12. juli)
Der inviteres til en finale for juniorer og en for seniorer. En mønstrer er junior indtil udgangen af
det år, hvor han/hun fylder 18.
Deltagerne i finalen skal have kvalificeret sig på et plageskue eller et dyrskue.
Du kan læse hele regelsættet i afsnittet herover om Avlens regelsæt og årets kalender.
Du skal være opmærksom på, at det ikke er noget krav, at du deltager med den hest, du har
kvalificeret dig med.
Måske har du set, at vi har efterlyst et medlem, der ville være ressource-person for netop
mønstringsfinalen. Desværre har ingen meldt sig. Vi har lagt op til, at der skulle være en oversigt
her på siden over, hvem der har kvalificeret sig, men i skrivende stund har vi ikke en sådan. Vi
arbejder dog på sagen.
Tilmeldingsblanketten har vi klar. Det er gratis at deltage i finalen.
Vær opmærksom på, at vi her ikke er så strikse med tilmeldingsdatoen, men du skal dog melde dig
til, så du kan komme med i kataloget. Og endnu vigtigere er det, at tilmeldingen ikke skal sendes til
vor kasserer, men til undertegnede, der laver kataloget.
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