Välkommen till
unghästmönstring
för islandshästar
Tid: Lördagen den 31 mars 2012
Plats: Ridhuset på Dille Gård

Tidsschema:
(ca 10 min per häst)
Ston 10:00 - 11:30
11:30 Prisutdelning ston
Lunch 12:00 - 13:00
Hingstar och valacker 13:00 - 14:30
Prisutdelning hingstar och avslutning 14:30

Unghästmönstring
Att mönstra unghästar är ett sätt att uppmuntra aveln och stimulera till fortsatt seriös avel med
val av fina ston och hingstar. Årligen hålls avelsbedömningar av islandshästar på flera orter i
landet. Då bedöms hästarnas exteriör och gångarter efter en skala från 5 till 10. För att komma
in i stambok krävs en totalpoäng på över 7,5 för ston och 7,75 för hingstar. På
unghästmönstring bedöms exteriör på liknande sätt som vid avelsbedömning. Bedömningen
på unghästmönstring presenteras dock ej i siffror utan i ett verbalt omdöme. Även hästens
rörelser i frihet ingår i omdömet. Unghästmönstring kan ge en fingervisning inför fortsatt
satsning på hästen.
Genomförande
En häst i taget kommer in i ridhuset och ställs upp framför domaren. När domaren anvisar
leds hästen på rakt spår i skritt fram och tillbaks. Därefter släpps den lös och får visa hur den
rör sig fritt. Sedan fångas hästen och omdömet presenteras. Därefter leds hästen ut. När alla
hästar visats utdelas diplom och rosetter. Alla hästar ställs upp på en rad på medellinjen i
startordning. Hästar får diplom med omdömet inskrivet. Bästa hingst/valack och sto i varje
årsflock koras.
Domare: Nina Bergholtz, FEIF-domare
Anmälan: Mailas till lena.fernlund@zonline.se så fort som möjligt, senast den 20 mars.
Minst 20 deltagare och max 30.
Pris: 500 kr
Betalning: 500kr betalas på Bankgiro 5630-3050 senast 20 mars. Anmälan är bindande och
anmälningsavgiften enadast om mönstringen blir inställd pga av för få anmälda.
Boxar: Ett fåtal boxar finns för uthyrning för 75 kr. 150kr om man vill ha box från kvällen
innan.
Välkomna!
Arrangör:
Dille Gård naturbruksgymnasium i samarbete med Västeråsens Islandshästar

