
REGLER FOR AFPRØVNING AF DRESSURHINGSTE 

Formål 

§ 1 
 
Formålet med afprøvningerne er at tilvejebringe viden om de unge hingstes 

temperament, ridbarhed, præstationsmæssige potentiale i dressur samt eventuelle 
arvelige defekter. Træningen og bedømmelsen af hingstene skal foretages under 

skyldig hensyntagen til deres alder og udvikling. 

Generelt 

§ 2 

Frivillig test under rytter i forbindelse med kåring 
I forbindelse med kåring kan dressurhingste tilmeldes en frivillig test under rytter, der 

finder sted inden selve kåringsforløbet går i gang. Formålet med testen er at 
frasortere hingste, der ikke er samarbejdsvillige under ridning eller har andre for 
avlshingste uheldige egenskaber. Ved mistanke om strubepiber kan hingsten kræves 

undersøgt, inden avlsgodkendelse kan tildeles.  
Hingstene vises under egen rytter i hold af 3 i ca. 7 minutter. Såfremt der ikke er 

anmærkninger til ridbarheden og såfremt hingsten senere opnår godkendelse i 
kåringsforløbet, vil den blive tildelt 1 års bedækningstilladelse. Hvis hingsten ikke 
præsenteres under rytter i forbindelse med kåringen, kan godkendte hingste også 

opnå 1-års bedækningstilladelse ved at blive vist under rytter i forbindelse med 
efterkåringen i april. De kan dog så ikke bruges i avlen inden prøven.  

 
Obligatorisk 35-dages test 
Der afvikles en 35-dages test for 3-, 4- og 5-års hingste om efteråret. 35-dages 

testen er også åben for hingste, der ikke er godkendt ved kåring. Hingsten vurderes 
af træningsleder og avlsledelsens specialdommer i dressur i gangarter, ridelighed og 

kapacitet samt afprøves to gange af en testrytter. 
 

Hingste, godkendte ved kåring, der opnår minimum 800 point, vil ved den 
efterfølgende hingstekåring opnå endelig kåring.  
 

For hingste, godkendt ved kåring, der opnår mellem 750-800 point gælder følgende: 
 

Der er mulighed for tildeling af 2-års bedækningstilladelse ved fremstilling til kåring. 

Efter 2 år skal min. 20 føl være bedømt ved Dansk Varmblods følskuer. Samtidig 
vurderes hingstens udvikling i championater/konkurrencer. Avlsledelsen beslutter 
herefter om hingsten kan færdigkåres eller skal have inddraget bedækningstilladelsen. 

Hingsten kan fremstilles til kåring i forbindelse med denne vurdering (frivilligt). 
 

Undladelse af godkendelse 

§ 3 
 
Uafhængigt af slutresultatet kan Teknisk Tilsynsførende sammen med Avlsledelsen 

undlade at godkende en hingsts afprøvning, såfremt den i træningsperioden eller ved 
den afsluttende prøve har vist sig at være ureel, har vist alvorlige unoder eller har 

defekter, der må anses for at være arvelige.  



Ledelse 

§ 4 

 
Træningsleder og Dansk Varmblods direktør. 
 

Indsyning 
§ 5 

 
Ved indsyningen til 35-dages testen skal hingsten vises under egen rytter. Hingsten 
skal være let redet, dvs. acceptere rytter i de 3 gangarter. Det henstilles, at hingsten 

ikke er overtrænet. Hingstene indsynes med trense, sadel, gjord, sadelunderlag, og 
gamacher. 

 
Ved indsyningen gennemgås hingsten for sår, skrammer, overben og 
beskæringsstatus m.v. af dyrlægen. Der udfærdiges en indsyningsrapport, som 

efterfølgende sendes til hingsteejer. Indsyningsrapporten har ikke indflydelse på 
prøvens resultat.  

 
Hingste med påbegyndt basisvaccination efter 31.12.2012 skal være basisvaccineret 
mod influenza A1 og A2 (mindst 21 og højest 92 dages mellemrum) samt booster-

vaccineret (mellem 5 mdr. og 7 mdr. efter 2. basisvaccination). Herefter revaccineres 
hingsten 1 gang årligt. Vaccinationen skal dække til testens afslutning. Det anbefales, 

at hingsten også er vaccineret mod Herpesvirus I og IV. Endvidere anbefales det, at 
alle vaccinationer er foretages indenfor det seneste halve år for at dække hingsten 
bedst muligt ind. 

 
Endvidere henstilles det, at der er foretaget tandeftersyn og at hingstens 

skeletværdier er tjekket inden indsyningen. Teknisk Tilsynsførende forbeholder sig ret 
til at afvise hingste ved indsyningen eller senere i forløbet. Der forbeholdes ret til at 

foretage dopingkontrol. 

Prøvens gennemførelse 

§ 6 

 
Træning af hingstene forestås af en træningsleder. Det er dennes opgave med 

reference til Teknisk Tilsynsførende at træne og uddanne hingstene samt klargøre 
dem bedst muligt til prøvens afslutning. Træningslederen giver karakterer for 
hingstenes præstation under hele prøveforløbet.  

 
Under træningsforløbet følges hingstene endvidere tæt af Avlsledelsens 

specialdommere i dressur. Der giver karakterer for hingstenes præstation under hele 
træningsforløbet. Testrytterne afprøver hingstene to gange; én gang undervejs i 
forløbet og én gang i forbindelse med afslutningen. Karakterne gives på 

afslutningsdagen ud fra de to prøveridt.  
 

Den afsluttende prøve til 35-dages testen gennemføres på én dag, hvor 
dressurhingstene vises i gangarter under daglig rytter samt afprøves af testrytter.  
 

Hingstene bliver bedømt i aldersgrupper (hhv. 3 års og 4/5-års). Vinder af 35-dages 



testen, er den 3 års hingste, godkendt til afprøvning, der opnår det højeste resultat. 

Resultat for 35-dages testen 

§ 7 
 
I alle discipliner gives halve karakterer fra 0 til 10 med 10 som højeste. Gennemsnit 

udregnes med 1 decimal.  
 

Resultatberegningen for dressurdisciplinen for 3-, 4- og 5- års hingste vægtes efter 
nedenstående retningslinier: 
 

Dressurdisciplin 
 

Træningsleder AL’s 
special-

dommere 

Testrytter 
 

I alt 

Ridelighed 8 8 13  
 

 
Kapacitet 6 5 12 

Skridt 8 8  

Trav 8 8  

Galop 8 8  

I alt 38 37 25 100 

 

 

Ad § 7 
 

Bedømmelse af temperament/karakter 
Det vurderes om hingsten er tilstrækkeligt omgængelig. Den skal udvise ærlighed, 
mod, sikkerhed og stabilitet i al fremtræden, og være uden arvelige defekter. 

Temperamentet vurderes af træningslederen som bestået/ej bestået.  
 

Bedømmelse af gangarter og kapacitet 
Der gives karakterer for de enkelte gangarter samt kapacitet som dressurhest. 
Kapacitet defineres som talent og potentiale som dressurhest. Bedømmelsen foregår 

under rytter.  
 

Bedømmelse af ridelighed  
Rideligheden defineres som dressurhestens evne og vilje til at reagere og agere på 
rytterens anvisninger. I bedømmelsen indgår vurdering af: temperament, energi, 

reaktion, mekanik, balance, lydighed og indstilling.  
Det vægtes højt, at der er en energisk og elastisk funktion gennem kroppen med god 

balance, der muliggør smidige overgange samt en stabil kontakt på bidet. Endvidere 
vægtes det højt, at hesten har en positiv indstilling til at reagere og agere efter 
rytterens anvisninger. Det påvirker rideligheden negativt, hvis hesten er usmidig 

og/eller uenergisk, da den i konkurrence i så fald vil have sværere ved at honorere 
rytterens ønsker om samling og temposkifte. Endvidere er det negativt, hvis hesten er 

temperamentsmæssigt ustabil og måske sågar reagerer voldsomt/uhensigtsmæssigt 
på omgivelserne. Der ses bort fra mindre reaktioner på omgivelserne, da det er 
naturligt for unge heste. Bliver en hest vurderet som ikke-ridemæssig egnet til 

opgaven, vil den blive taget ud af prøven.  
 



 

Træningsbeskrivelse 

§ 8. 
 
Efter afslutningen af 35-dages testen udarbejdes en træningsbeskrivelse for hver 

hingst. Træningsbeskrivelsen skal understøtte og forklare de givne karakterer. Det 
skal derudover fremgå af beskrivelsen, hvis særlige hændelser eller observationer har 

påvirket træningsforløbet. Det noteres, hvis hingsten har stereotyp adfærd. 
Træningsbeskrivelsen udarbejdes af træningslederen i samarbejde med Avlsledelsens 
specialdommer i  dressur. 

Afprøvning af fuldblods- og araberhingste 

§ 9. 

 
35- dages test 
Afprøvningen finder sted sammen med varmblodshingstenes 35–dages test. 

Fuldblods- og araberhingstene afprøves efter samme regler som for 
varmblodshingstene. Hingste, godkendte ved kåring, der opnår min. 750 point i  

dressurdisciplinen, vil ved den efterfølgende hingstekåring opnå endelig kåring.  
 
Såfremt der opnås mellem 700-750 point, er der mulighed for tildeling af 2-års 

bedækningstilladelse ved fremstilling til kåring. Efter 2 år skal min. 5 føl være bedømt 
ved Dansk Varmblods følskuer. Avlsledelsen beslutter herefter om hingsten kan 

færdigkåres eller skal have iddraget bedækningstilladelsen. Hingsten kan fremstilles til 
kåring i forbindelse hermed (frivilligt).  
 
Marts 2007 

Justeret januar 2008 
Justeret marts 2010  

Justeret marts 2012 

Justeret februar 2013 

Justeret april 2014 

Justeret april 2016 

Justeret april 2018 

Justeret jan. 2021 

Justeret april 2022 

Justeret august 2022 
Justeret januar 2023 

 

 

 

 


