Visa ”häst vid hand”, att ställa upp och visa hästen korrekt
”Häst vid hand” är vad som kallas när du visar upp din häst ex. på premieringar, utställningar
eller olika evenemang (kan även vara bra att kunna då man tar sin häst till veterinären).
Vid sådana tillfällen vill åskådaren och domaren få en så övergripande bild över hästens
exteriör och rörelsemönster som möjligt, både uppställd och i rörelse. Detta gör du i och med
att du visar hästen korrekt.

Utrustning







Den utrustning som du ska använda är träns med bett till din häst, hingstarna ska
även visas med kedja och fölen visas i grimma.
Nummerlappar med hästens katalognummer, på båda sidor av hästen och ska sitta
väl synligt.
Att använda spö vid visning är valfritt.
Uppvisarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig! Använd rejäla skor som
sitter bra på foten och som du kan springa i. Träskor och ridstövlar är inte att
rekommendera.

Du bör använda hjälm!

Visningen börjar med att alla i samma klass går in på ring, därefter bedöms individerna
individuellt. Du visar hästen både uppställd, i skritt och trav.
1. Var uppmärksam på domaren och på din häst.
2. Ställ dig framför hästen och se till att inte du själv skymmer hästen för domaren.
3. Uppställning sker med hästens manfria sida mitt för domaren, tänk på att inte stå för
nära så denne har möjlighet att se hästens samtliga fyra ben, den ”öppna sidan”.
Korrigering får antingen göras framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig
korrekt.
4. Om domaren går runt hästen så tar du ett steg åt sidan så du inte skymmer hästens
framparti.
5. Då domaren fortsätter till andra sidan återgår du själv till positionen framför hästen
och ställer om hästen så att denne får en möjlighet att se hästens ”öppna” sida även
från detta håll.
6. När domaren kommenderar skritt ska hästen föras i skritt med din högra hand, men
med tygel / grimmskaft änden i vänster hand. Föraren ska gå bredvid bogen på
hästens vänstra sida. Skritten ska vara energisk och naturlig, låt hästen slappna av
sänka huvudet och gå i friskt tempo.
7. När du vänder hästen ska det alltid ske åt höger.
8. Då domaren kommenderar trav samlas tyglar / grimmskaftet upp i höger hand. Tänk
på att du ska kunna följa hästens trav och inte hindra den, så håll din balans.
9. Träna hästen att gå på rakt spår, ställa upp och korrigeras framåt och bakåt.
10. Om du använder spö så gör det med försiktighet så inte hästen bryter ut och går på
tre spår. Det är tillåtet att ha en egen piskförare med sig.
11. När hästarna visas på ring så var uppmärksam och håll avståndet till
framförvarande häst så ni inte kommer för nära och någon blir illa sparkad .

