Mønstringsfinalen

Det
begyndte i
2013
2015
Tid og sted
Kvalifikation

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.

Den 12. juli 2015 på Sjælland parallelt med medaljekåringen og 2 års finalen
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.
I år har tre lokale foreninger givet tilsagn om at arrangere kvalificerende
mønstringskonkurrence i forbindelse med deres plageskue. Det drejer sig om:
Plageskuer med mønkurrence
19.04. Fjordhesten Øst
26.04. Fjordhestens Venner Kronjylland
25.05. Nordfjordhesten
Dyrskuer
Endvidere er der en række dyrskuer, der måske har mønstringskonkurrence med mulighed for
kvalifikation.
23.05. Fjerritslev
23.05. Hurup
29.-30.05. Aabenraa
30.-31.05. Gl. Estrup
05.06. Nibe
05.-07.06. Roskilde
06.-07.06. Lemvig
12.-13.06. Horsens
12.-14.06. Odense
13.06. Løgstør
13.06. Skive
13.06. Thisted
19.-20.06. Hjørring
02.-04.07. Herning, Landsskuet

Krav til
mønstrer
og hest

Tilmelding
Holdinddeling
Mindste
antal
deltagere

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 siden 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 øst for Storebælt, afvikles finalen som en

Bedømmelse
Præmier

landsdelsfinale, dvs. Sjællands bedste mønstrere udpeges.
Bedømmelsen sker med udgangspunkt i de vejledende mønstringsregler, der findes
her på Avl, 2015.
Der dystes om vandrepokaler og flotte rosetter.

Der har ikke tidligere været offentliggjort regelsæt for Mønstringsfinalen under Avl.
Dette regelsæt er udarbejdet specielt mhp. offentliggørelse på Avl, 2015, dvs. gælder for kalenderåret 2015.
15.04.2015
Birgit på vegne af avlsudvalget

