
INFORMATION TILL MÄTMAN 
 
AMHA höjdbestämmelser 
Ingen miniatyrhäst får överskrida 34 inch 
Föl får inte överskrida 30 inch 
Åringar får inte överskrida 32 inch 
2-åringar får inte överskrida 33 inch 
 
Hästarna ska mätas på en hård och jämn yta som helst ska vara 
betong. När du valt ut vart mätningen ska göras kan det vara 
fördelaktigt att tejpa upp på golvet ungefär vart hästarna ska mätas för 
att ha ett riktmärke. Tider för mätning ska också fastslås. För att 
underlätta kan en dokument över hur mätningen går till sättas upp på 
mätplatsen som inkluderar tider för när mätningen är öppen. Den som 
är mätman får inte visa eller ha egen häst som deltar i showen. Samma mätkäpp ska 
användas på samtliga hästar och den ska vara standardiseras samt möjliggöra korrekt 
mätning enligt AMHAs regelbok. Hästarna mäts vid anfästningen av sista manhåret.  
 
Mätningen ska bevittnas av en funktionär/sekreterare. Mätmannen får aldrig fråga vad 
hästens mått ska vara! Hästens chip ska kontrolleras mot passet för att fastställa att det är 
rätt häst vid mätningen. Oftast kontrolleras även hästens vaccination under mätningen. När 
hästen är mätt ska ett mätkort med hästens mått delas ut till hästägaren som lämnar in 
denna i utbyte mot sitt deltagarkuvert som innehåller nummerlapp och katalog. Hästens mått 
ska även skrivas på ett mätlista som ska lämnas till sekretariatet när alla hästarna har blivit 
mätta.  
 
Hästens huvud och nacke ska vara i naturlig position under mätningen, och hästen måste 
stå korrekt med benen under mätningen. När hästägaren säger till att hästen är redo för 
mätning ska mätningen påbörjas. Hästägaren får endast hålla i hästens grimskaft under 
mätningen, skulle ägaren vidröra vid sin häst så stoppas mätningen och påbörjas på nytt 
(det räknas alltså inte som ett mätförsök). AMHAs regler gällande mätning finns i Rule book 
under GR-020 s. 83 i 2018 års upplaga. 

 



 


