
 

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER 
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Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit 
 
For at en afstamning til Dansk Hovedstambog (DH) kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af 
godkendt varmblods-, fuldblods eller araberafstamning. 

 
For at en afstamning til Dansk Stambog (DS) kan godkendes kræves, at afstamningen i 3 led er 
optaget i stambogens hovedafsnit eller i bilag hertil, dog kræves der min. kåring i hvert andet led i 
moderlinien. 
 
For at en afstamning til Dansk Register (DR) kan godkendes kræves, at afstamningen i 3 led er 
optaget i stambogens hovedafsnit eller i bilag hertil. 
 
Stk. 2: Ved araberafstamning forstås ox-arabere, shagya-arabere samt krydsninger heraf 

med fuldblod, såkaldte anglo-arabere. 
 
Stk. 3:  Ved en godkendt varmblodsafstamning forstås, at de heste, der er opført i 

stamtavlen, er registreret/kåret i Dansk Varmblod eller i et af følgende 
ridehesteavlsforbund: 

 
Belgish Warmbloedpaard (BWP), Stud-book sBs Le Cheval de Sport Belge (sBs), Koninkliijk 
Warmbloed Paarden Stamboek Nederland (KWPN), Landespferdezuchtverband Berlin-Brandenburg 
(BRAND), 
Landesverband Bayerischer Pferdezüchter (BAVAR), Norwegian Warmblood Association (NWB), 
Pferdezuchtverband Baden-Württenberg (BAD-WÜ), Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar 
(ZWEIB), Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (SATHÛ), Grænseegnens Holstener 
Hesteavlsforbund (GHH), Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt (SA), Rheinisches Pferdestammbuch 
(RHEIN), Springpferdezuchterverband Oldenburg – International e.v., Stud-book Francais du Cheval 
Anglo-Arabe (AA), Stud-book Francais du Cheval Selle Francais (SF), Studbook Zangersheide 
(ZANG), Swedish Warmblood Association (SWB), Verband Hannoverscher Pferdezüchter (Hann), 
Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes (HOLST), Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes 
(OLDBG), Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Verpommern (MECKL), Verband der Züchter und 
Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung (TRAK), Westfälisches 
Pferdestammbuch (WESTF). 
I en overgangsperiode fra 2005-2008, kan der i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående. 
 
Stk. 4:Ved fuldt led forstås, at alle heste i det pågældende led er kåret eller bedømt af Dansk 

Varmblod eller et godkendt varmblodsforbund. Indgår der i afstamningen indkrydsning af 
fuldblods- eller araberafstamning kræves der kun kåring/avlsgod-kendelse i første led af den 
pågældende anelinie. 

 
Stk. 5:Avlsledelsen kan i særlige tilfælde godkende anden afstamning, men der tages stilling fra sag 

til sag, og præcedens kan ikke påberåbes. 
 
Stk. 6: Kloner skal på alle måder sidestilles med andre heste. Dog skal det klart fremgå af hestepas 

og andre relevante dokumenter samt af Hestedatabasen hvis der er tale om en klon. 
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Kåringstidspunkt 
 
Hopper kan fremstilles til kåring fra og med det kalenderår, hvori de fylder 3 år. 
 
Stk. 2: Tidligere kårede hopper kan genfremstilles, men kan ikke omkåres indenfor samme 

år. 
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Kåringen 
Kåringen tilrettelægges af Dansk Varmblods Avlsledelse i samarbejde med de enkelte regioner. 
Afkom med fuldblods/araber mor eller far bedømmes i særskilte hold. 
 
 
Stk. 2: Stambogens hovedafsnit er opdelt i to klasser:  

Klasse 1: Elitestambog 
Klasse 2: omfatter de 3 afdelinger DH, DS og DR. 

  
Endvidere er der etableret et bilag til stambogens hovedafsnit kaldet Forregisteret, for hopper 
der ikke opfylder kravene for optagelse i stambogens hovedafsnit. Dette bilag er underopdelt 
i F1, F2 og F3.  

 
Stk. 3:   Ved kåringen kåres hopper til: 
              Dansk Hovedstambog (DH) 
              Dansk Stambog (DS) og 
              Dansk Registerstambog (DR) 
              eller de optages i Forregisteret (FOR) 
 
Stk. 4: Ved kåringen udfærdiges en beskrivelse af hoppens eksteriør og bevægelse. Herudover 

gives 10 enkeltkarakterer for:  
  
 1. Type og kropsform. 
 2. Hoved og hals 
 3. Skulder og manke. 
 4. Overlinie og bagpart 
 5. Forlemmer 
 6. Baglemmer. 
 7. Skridt.  
 8. Trav. 
 9. Galop. 
10. Helhed.  

 
Der benyttes en karakterskala fra 0 til 10, hvor 10 er højeste karakter. 
Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og hoppens kåringsklasse 
således: 
DH:  10 - 9 -8 
DS:  7 - 6 
DR:  5 
Afvist: 4 - 0 

 
Ved eksteriørkåring tilbydes hopper af springbetonet afstamning endvidere en 
bedømmelse i løsspringning. Denne kan ikke danne grundlag for tildeling af ”R”, men 
indgår i hestens bedømmelse. Der skal være mindst 10 hopper tilmeldt for at 
arrangementet afholdes. 
Helhedskarakteren kan ikke alene angive højeste eller laveste karakter. 

 
Stk. 5: Hver kåret hoppe tildeles en kåringsgrad (DH, DS eller DR). Ved optagelse i elitestambogen, 

jvf. gældende regler herfor, suppleres kåringsgraden  med et "E" (EDH og EDS). Består 
hoppen en brugsprøve, jvf. specielle regler herfor, anføres et "R" foran kåringsgraden 



(RDH, RDS og RDR). Ved tildeling af medaljer påføres G, S, B for hhv. guld, sølv og 
bronze foran kåringsgraden. 

 
Stk. 6: I forbindelse med eksteriørkåring, sadelkåring samt stationsafprøvning og egnethedstest, er 

der udtagelse af Dansk Varmblods registrerede hopper til Elitehoppeskuet. Der kan dog 
ikke udtages hopper ved hjemmekåring. 

 
Stk. 7: Såfremt der er tilmeldt under 25 dyr til et regionsarrangement aflyses det, og de tilmeldte 

kan vælge at flytte hoppen til et andet regionsarrangement samme år, eller få gebyret 
tilbage. 
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Kåringsklasser 
 
Stk.1:   For kåring til DH kræves: 

C en størrelse på min 160 cm i stangmål 
C et særdeles godt eksteriør og en god elastisk bevægelse eller særdeles gode 

springegenskaber 
C fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV 
C helhedskarakter mindst 8. Ingen enkeltkarakterer under 5. 
C kåring i tre led. 

 
Stk. 2:  For kåring til DS kræves: 

C en størrelse på min. 155 cm i stangmål 
C et godt eksteriør og en acceptabel bevægelse eller springegenskaber 
C fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV 
C helhedskarakter på mindst 6. 
C kåring i min. hvert andet led, under forudsætning af at afstamning kan godkendes til 

hovedafsnittet 
 
Stk. 3:  For kåring til DR kræves: 

C en størrelse på min. 148 cm i stangmål 
C kvaliteter, i eksteriør og bevægelse eller springning, som berettiger til at indgå i 

ridehesteavlen, men som ikke opfylder kravene til kåring i DH eller DS. 
C fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV 
C helhedskarakter på mindst 5. 
C kåring i min. hvert andet led, under forudsætning af at afstamningen kan godkendes 

til hovedafsnittet. 
 
Stk. 4: Hopper med fuld DV afstamning vil altid kunne kåres i min. DR 

 
Stk.5:  For kåring til EDH og EDS se specielle regler. 

 
§ 5 

Kåring af forædlerhopper 
 

Fuldblods og araberhopper skal minimum have karakterer til DS for at opnå kåring. 
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Bilag til stambogens hovedafsnit 
 
Stk.1:  For optagelse i bilaget til stambogens hovedafsnit, benævnt forregister (FOR) kræves: 

C en størrelse på min. 148 cm i stangmål 
C kvaliteter, i eksteriør og bevægelse eller springning, som berettiger til at indgå i 

ridehesteavlen, men som ikke opfylder kravene til kåring i DH, DS eller DR. 
C fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommission godkendt af DV 



C helhedskarakter på mindst 5. 
 
Stk. 2: Bilaget opdeles i tre afsnit, afhængig af antal krydsningsgenerationer: Afsnit F3, F2 og F1. 

C I afsnit F1 optages hopper, der er godkendt af Dansk Varmblod, og som er uden 
anerkendt afstamning. 

C I afsnit F2 optages hopper, godkendt af Dansk Varmblod, hvis fader er godkendt til 
avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund, og hvis moder er 
optaget i bilagets afsnit F1. 

C I afsnit F3 optages hopper, godkendt af Dansk Varmblod, hvis fader er godkendt til 
avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund, og hvis moder er 
optaget i bilagets afsnit F2.  
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Godkendte afstamninger 
 
Stk.1:  Godkendte afstamningspapirer er certifikater udstedt af Landsudvalget for Heste, Ædle 

Hesteavl i Danmark eller et godkendt varmblodsforbund, se § 1, stk. 3. 
 
Stk.2:  En hoppe med registrerings- eller kåringsattest fra Dansk Varmblod eller fra: 

C Frederiksborg- og Oldenborgavlen før 1.1.1977 
C Dansk Sportheste Avlsforbund (DSA) før 1.1.1979 
C Danmarks Lette Hesteavl (DLH) før 1.1.1979 

 
Stk.3:  Afkom efter hopper, der er kårede i Dansk Oldenborg Avl efter den 01.01.1977, 

anerkendes såfremt faderen og morfaderen er avlsgodkendt i Dansk Varmblod. 
Moderhoppens kåring anerkendes og afstamningen vil være godkendt til kåring i DH, DS, 
DR eller FOR, afhængig af antal led i stamtavlen. 
Er morfaderen ikke avlsgodkendt i Dansk Varmblod, men udelukkende i DOA anerkendes 
afstamningen, og den vil være godkendt til kåring i DS, DR eller FOR, afhængigt af antal 
led i stamtavlen. 

 
Stk.4:  For hopper af ren fuldblodsafstamning eller af ren araberafstamning (jvf. hingste-

kåringsreglerne ' 1, stk. 2) stilles der ingen specielle krav med hensyn til avlsgodkendelse 
af faderhingste.  

 
Stk.5:  Avlsledelsen kan godkende anden afstamning, men der tages stilling fra sag til sag, og 

præcedens kan ikke påberåbes. 
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Mærkning 
 
Hopper med DV brand på låret, der kåres til DH kan mærkes på venstre side af halsen med krone. 

 
§ 9 

Optagelse i stambog, gebyr m.m. 
 
Hovedbestyrelsen fastsætter gebyrer og procedurer for anmeldelse, kåringsbevis, optagelse i 
stambogen m.v. 
For at en kåring kan finde sted, skal hoppeejeren være medlem af Dansk Varmblod. 
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Stk.1:  Avlsledelsen kan, når forretningsordenen for bedømmelse følges, ved andre 

avlsarrangementer, kåre hopper samt optage hopper til forregisteret eller DR, afhængig af 
hoppens afstamning. 

 



Stk.2:  I særlige tilfælde kan hopper kåres på opstaldningsstedet, når blot forretningsordenen for 
bedømmelse følges. Omkåring af tidligere kårede hopper kan dog ikke finde sted her. 
Hoppeejeren betaler udgifterne ved denne særfremstilling. 

 
 
Vedtaget af Hovedbestyrelsen den 24.10.94 
Ændringer af '5, stk. 3 er vedtaget af Hovedbestyrelsen den 24.01.97 
Ny ' 5, stk. 5, vedtaget af Hovedbestyrelsen den 27.05.97  
Ændring januar 1999, jvf. ny avlsplan 
Ændring april 2002 
Justeringer 2003 
Justeret april 2005 
Justeret januar 2006  
Justeret Marts 2007  
Justeret April 2008  
Justeret April 2009  
 


