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AFPRØVNINGSSYSTEM  
FOR DRESSURHINGSTE I DANSK VARMBLOD

Gælder for dressurhingste, der godkendes  
ved kåring i 2023 og fremefter

HINGSTENS ALDER AFPRØVNING BEMÆRKNINGER

3 år – forår Hingsten vises under egen rytter onsdag til 
Hingstekåring i Herning. Såfremt der ikke er 
anmærkninger til ridbarheden og såfremt 
hingsten søndag opnår godkendelse, vil den 
blive tildelt 1 års avlsgodkendelse.

Godkendte hingste, der ikke har været 
vist under rytter i Herning, kan også 
opnå 1 års avlsgodkendelse, såfremt 
de vises under rytter i forbindelse 
med Efterkåringen i april og der ikke 
er anmærkninger til ridbarheden. 
Hingsten kan ikke bruges i avlen, 
inden godkendt ridetest.

3 år – efterår Hingsten stiller til en obligatorisk  
35-dages test. 

35-dages testen er åben for alle 
3-, 4- og 5-års hingste, også ikke-
godkendte.

4 år – forår Hingsten kan fremstilles til færdigkåring, 
såfremt den har opnået min. 800 p. ved 
35-dages test. DV-registrerede hingste tildeles 
opdrættermedaljer, og Åge Ravns vandrepokal 
tildeles bedste 4-årige DV-registrerede hingst.

Er 35-dages testen bestået med 750-800 
point, er der mulighed for, at hingsten ved 
fremstilling til kåring, kan tildeles 2-års 
avlsgodkendelse. 

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

 

5 – 9 år Hingste uden bestået 35-dages test har 
mulighed for at blive kåret ved fremstilling til 
Hingstekåring, såfremt de har opnået særlige 
internationale konkurrenceresultater på et 
alderssvarende trin. 

Hingste i alderen 5-7 år skal 
observeres på station for staldunoder, 
temperament og strubepibning 
i 5-dage.

10 år og ældre Hingste uden bestået 35-dages test har 
mulighed for at blive kåret ved fremstilling 
til Hingstekåring, såfremt de har opnået fem 
1.- 3. placeringer ved CDI-stævner i min. 
Intermediaire II. 

I særlige tilfælde kan dispenseres. 


