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Avlsmål for Dansk Varmblod 
En ædel, højtstillet og smidig ridehest med god ridelighed og sundhed. Den har 
præstationsformåen i enten springning eller dressur til at begå sig på 
internationalt niveau. 

 

Typebeskrivelse: 
 
En storrammet, harmonisk ridehest på ca. 1.65-1.70 cm i stangmål. Den har en 

passende andel forædlerblod (XX, OX, Shagya-araber eller Anglo-araber), for at 
opnå en præstationsberedt, modig og energisk hest. Den er omgængelig og 
samarbejdsvillig, og besidder en god indlæringsevne. 

 
Hovedet er udtryksfuldt med store øjne, der giver mulighed for et bredt synsfelt. 

Den har middellang nakke og god plads mellem ganascherne, der sikrer en god 
forening med en passende lang, velansat og velformet hals. Skulderen er lang og 
skrå og den har velmarkeret, lang manke, der muliggør optimal sadelplacering. 

God albuefrihed, der giver mulighed for uhindret fremføring af forbenet. 
Middellang ryg. Oval ribbenshvælvning, der muliggør en optimal 

schenkelplacering. God ribbenslængde, der giver plads til lunger og andre indre 
organer. Muskuløst og smidigt lændeparti. Langt, muskuløst og velformet kryds. 
En velansat hale og korrekt haleføring. Muskuløs underarm samt bred og dyb 

lårmuskulatur. Stærke, tørre og velstillede lemmer med passende vinkler i has 
og koder. Velmarkerede led med jævne overgange. Korte og flade piber. 

Middellange koder. Velformede hove med god hornkvalitet. 
Der lægges vægt på god holdbarhed, og at avlsdyrene har et tydeligt kønspræg, 
høj reproduktionsevne samt er fri for arvelige defekter. 

 
 

Funktionbeskrivelse: 

 

Dressurhesten:  En hest med passende stor indundergriben og bæring 

samt en god knæ- og haseaktion og en smidig, funktionel 
overlinie. Skridten er smidig, rummelig og taktfast. 

Traven er elastisk, taktfast og med god bæring. Galoppen 
er rummelig og taktfast med god bæring og balance. 
Endvidere lægges der stor vægt på god ridelighed, gålyst 

og mod.  
 

Springhesten:  En kraftfuld og smidig springning med stor kapacitet og 
god teknik. Der ønskes en balanceret, smidig, 

jordvindende og regulerbar galop. Endvidere lægges der 
vægt på naturlig forsigtighed, stort mod, overblik og god 
ridelighed.  

 
*For yderligere info henvises til manual for lineær registrering på varmblod.dk. 

 
 
 

2008 Ændringer foretaget jvf. Avlsplan 2012  
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V E D T Æ G T E R  F O R  D A N S K  V A R M B L O D 
 

ORGANISATORISKE REGLER 

Kapitel 1. Almindelige bestemmelser 

 

§ 1. Forbundets navn er DANSK VARMBLOD, Dansk Rideheste Avlsforbund. 
 

§ 2. Forbundets formål er 
 at fremme en rationel og systematisk avl af varmblodsheste, der er 

velegnede til brug i ridesporten 
 at udbrede kendskabet til og stimulere interessen for avl af danske 

varmblods-heste, og 

 at i værksætte egnede foranstaltninger med henblik på 
markedsføring og afsætning af danske varmblodsheste. 

 
§ 3.  Forbundets virkeområde er hele Danmark. 
Stk. 2. Forbundets hjemsted og værneting er sekretariatets adresse. 

 
§ 4.  Forbundets bomærke er en stiliseret krone over en bølgelinje. 

Stk. 2. Forbundets medlemmer er berettigede til at anvende bomærket. 
Bomærket anvendes efter de nærmere regler, som er fastsat eller 
anerkendt af hovedbestyrelsen. 

 

Kapitel 2. Organisation 
 

Generalforsamling 

§ 4. 

Stk. 3. 
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som ifølge udskrift af 
forbundets medlemsregister pr. 1. november er bosat i regionen (området) og 

ikke er i kontingentrestance eller har udmeldt sig jfr. vedtægternes § 6, stk. 1. 
Et medlem, hvis flytning er registreret efter 1. november, har således adgang til 

generalforsamlingen i sin hidtidige region.  
Familiemedlemsskab berettiger til 2 stemmer. 
 

Medlemskab 

 

§ 5.  Som medlem af forbundet kan optages enhver hesteavlsinteresseret.  

Ansøgning om medlemskab sendes til hovedbestyrelsen på 
sekretariatets adresse. 
 

Stk. 2. Såfremt hovedbestyrelsen nægter optagelse, kan ansøgeren begære 
sagen indbragt for repræsentantskabet til afgørelse på førstkommende 

ordinære repræsentantskabsmøde. 
 
§ 6.  Udmeldelse af forbundet skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst 

en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
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Stk. 2. Såfremt et medlem af forbundet ikke har betalt medlemskontingent 
senest en måned efter forfaldsdagen, udelukkes den pågældende af 
forbundet. 

Stk. 3. Et medlem, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan kun 
optages i forbundet på ny efter betaling af det skyldige beløb. 

 
§ 7.  Et medlem kan ekskluderes af forbundet, såfremt 2/3 af de 

tilstedeværende repræsentanter på repræsentantskabsmødet stemmer 

for et forslag herom. 
Stk. 2. Forslag om eksklusion af et medlem kan kun stilles af hovedbestyrelsen 

eller af en regionsbestyrelse. 
 

 

Stk. 3. Forslaget behandles på repræsentantskabsmødet under dagsordenens 

pkt. 6, jf. ' 14, stk. 1, og skal offentliggøres eller udsendes i forbindelse 

med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, jf. ' 13, stk. 2. 

 
 
Stk. 4. Et forslag om eksklusion kan dog kun behandles af repræsentantskabet, 

såfremt hovedbestyrelsen har gjort det pågældende medlem bekendt 
med forslaget ved anbefalet brev mindst 14 dage før indkaldelse af 

repræsentantskabsmødet med opfordring til at fremsætte 
bemærkninger til forslaget inden 7 dage. Medlemmets eventuelle 
bemærkninger offentliggøres sammen med forslaget. 

Regioner 

 

§ 8.  Forbundet er organiseret med 7 regioner: 

Region 1 består af Nord- og Østsjælland – (tidligere Københavns og 
Frederiksberg kommuner samt København, Frederiksborg, 

Roskilde og Bornholms amtskommuner) 
Region 2 består af Syd- og Vestsjælland – (tidligere Vestsjællands og 

Storstrøms amtskommuner) 
Region 3 består af Fyn – (tidligere Fyns amtskommune) 
Region 4 består af Syd og Sønderjylland – (tidligere Sønderjyllands og 

Ribe amtskommuner) 
Region 5 består af Østjylland – (tidligere Vejle og Århus 

amtskommuner) 
Region 6 består af Midt- og Vestjylland (tidligere Ringkøbing og Viborg 

amtskommuner) 

Region 7 består af Nordjylland (tidligere Nordjyllands amtskommune) 
Stk. 2. Hvert år i perioden 20. til 31. januar skal alle regioner afholde 

generalforsamling. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsorden for regionerne. 

Hovedbestyrelse 

 

§ 9.  Forbundet ledes af en hovedbestyrelse på i alt 8 medlemmer. 
 

Stk. 2. Hver region vælger et hovedbestyrelsesmedlem efter de nærmere 
regler, som fastsættes i regionernes forretningsorden. Valgperioden er 

2 år, således at regionerne 1, 3, 5 og 7 vælger 
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hovedbestyrelsesmedlem i år med lige årstal, regionerne 2, 4, 6 i år 
med ulige årstal. 
Et hovedbestyrelsesmedlem er ikke bundet af noget mandat fra 

regionens med-lemmer eller fra regionsbestyrelsen. 
Stk. 3. Repræsentskabet vælger forbundets formand. Valgperioden er 2 år. 

Såfremt repræsentantskabet vælger et hovedbestyrelsesmedlem til 
formand, indtræder den pågældende regions suppleant for 
hovedbestyrelsesmedlemmet. 

 
§ 10.  Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
§ 11.  Hovedbestyrelsen afholder konstituerende møde uden unødigt ophold 

efter repræsentantskabsmødet. 

 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælger en næstformand, som i enhver henseende 

træder i formandens sted ved dennes forfald. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælger forbundets repræsentanter i Landsudvalget 

for Hesteavl. 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg og udpeger udøvende organer efter 
de nærmere regler i hovedbestyrelsens forretningsorden. 

Repræsentantskab 

 

§ 12.  Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. 

Stk. 2. Repræsentantskabet består af regionsbestyrelserne samt af en 
repræsentant for hver fulde 20 medlemmer af en region, som vælges 

efter de nærmere regler i regionernes forretningsorden. 
Stk. 3. Ethvert medlem af forbundet har adgang til og taleret på 

repræsentantskabsmødet. 

 
§ 13.  Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden den 15. 

februar og skal indkaldes i forbundets officielle medlemsblad senest 15. 
december eller ved skriftlig meddelelse direkte til medlemmerne med 
mindst 6 ugers varsel. 

Stk 2.  Forslag til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde skal 
være forbundets sekretariat i hænde senest 1. november. Indkomne 

forslag skal offentliggøres eller udsendes i forbindelse med indkaldelsen 
til repræsentantskabsmødet. Forslag der vedtages på 
repræsentantskabsmødet træder i kraft 1. januar kalenderåret efter 

vedtagelsen, medmindre andet bestemmes af Repræsentantskabet.  
 

§ 14.  Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde 
følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne år 
og arbejdsplan for det kommende år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. 
5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet. 

6. Indkomne forslag. 
7. Valg af formand. 

8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller 
registreret. 

9. Eventuelt. 
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Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan sætte yderligere punkter på dagsorden til 

behandling efter dagsordenspunkterne 1.-9. på det ordinære 

repræsentantskabsmøde. I så fald skal dagsordenen offentliggøres eller 
udsendes i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 

 
§ 15.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter 

hovedbestyrelsens bestemmelse og skal afholdes, når det begæres af 

en region efter vedtagelse på et regionsmøde hvor mindst 25 procent af 
regionens medlemmer har stemt for forslaget, og det skal afholdes når 

begæring fremsættes af mindst 25 procent af forbundets 
repræsentanter. Begæring fremsættes til formanden på sekretariatets 
adresse og skal indeholde angivelse af det emne, som ønskes behandlet 

på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 
Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes i forbundets 

officielle medlemsblad eller ved skriftlig meddelelse direkte til 
medlemmerne med mindst 4 og højst 6 ugers varsel fra den dag, hvor 
medlemsbladet eller indkaldelsen afleveres til postbesørgelse. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at indlevere manuskript til 
indkaldelsen til medlemsbladets redaktion eller aflevere de skriftlige 

indkaldelser til postbesørgelse senest 14 dage efter, at begæringen om 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde er kommet frem til 

sekretariatets adresse. Såfremt medlemsbladet ikke udkommer, således 
at offentliggørelse af indkaldelsen kan finde sted inden 2 måneder efter 
udløbet af den ovennævnte 14 dage frist, skal indkaldelse ske ved 

skriftlig meddelelse direkte til medlemmerne. 
Stk. 4. Dagsorden for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal 

offentliggøres eller udsendes i forbindelse med indkaldelsen. 
Stk. 5. På dagsordenen for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er 

indkaldt efter begæring af en region eller mindst 25 procent af 

repræsentanterne, kan kun optages følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Det emne, som er angivet i begæringen om indkaldelse af  

                                et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

3. Eventuelt. 
 

§ 16.  Repræsentantskabsmødet er uanset fremmødet beslutningsdygtigt. 

Hver repræsentant har en stemme. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 

Stk. 2. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes med almindeligt 

stemmeflertal, jf. dog § 7, stk. 1, § 21, stk. 3, og § 22, stk. 2. 
Stk. 3. Afstemning sker ved håndsoprækning, jf. dog § 21, stk. 2, og § 22, stk. 

2. Skriftlig afstemning foretages i øvrigt efter hovedbestyrelsens 
bestemmelse, eller såfremt 10 repræsentanter fremsætter begæring 
herom. 
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Kapitel 3. Forbundets virksomhed 

Avlsarbejdet 

 

§ 17.  Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler om avlsarbejdet. 
Stk. 2. Regler, som indebærer væsentlig ændring af gældende regler eller 

praksis, kan kun fastsættes efter forudgående høring i 
repræsentantskabet, regionsvis. 

Driften 

 

§ 18.  Hovedbestyrelsen træffer alle afgørelser vedrørende forbundets drift. 
Stk. 2. Forbundet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med to 

hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om ansættelse og afskedigelse af 

overordnet personale i forbundet og fastsætter de pågældendes 
arbejdsopgaver samt arbejdsområde. 

 

§ 19.  Regnskabsåret er kalenderåret. Forbundets reviderede årsregnskab skal 
foreligge senest den 31. januar i det følgende år. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter frister for regionernes indsendelse af 
regnskabsmateriale til brug for forbundets løbende regnskabsføring. 
Regionernes reviderede årsregnskab skal foreligge senest den 20. 

januar i det følgende år. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 

 
§ 20.  Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af repræsentantskabet 

efter indstilling fra hovedbestyrelsen på kalenderårets ordinære 

repræsentantskabsmøde. Kontingentet opkræves helårsvis forud. 
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Kapitel 4. Vedtægtsændringer 

 

§ 21.  Forslag om ændring af forbundets vedtægter kan stilles som andre 

forslag til vedtagelse på et ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 13, 
stk. 2. 

Stk. 2. Forslag til ændring af forbundets vedtægter kan endvidere behandles på 
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, jf. § 15. Forslaget skal da 
offentliggøres eller udsendes i forbindelse med indkaldelsen til det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 
Stk. 3. Vedtagelse af et forslag om ændring af forbundets vedtægter kræver, 

at 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter ved skriftlig afstemning 
stemmer for forslaget. 

 

Kapitel 5. Ophævelse af forbundet 
 

§ 22.  Forslag om ophævelse af forbundet kan stilles som andre forslag til 

vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 13, stk. 2. 
Stk. 2. Vedtagelse af et forslag om ophævelse af forbundet kræver, at 2/3 af 

de tilstedeværende repræsentanter ved skriftlig afstemning på to på 

hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder stemmer for 
forslaget. 

Stk. 3. Såfremt et forslag om ophævelse af forbundet vedtages endeligt, 
træffer repræsentantskabet samtidig beslutning om anvendelse af 
forbundets formue. 

Kapitel 6. Ikrafttræden 
 

§ 23.  Disse vedtægter træder i kraft efter førstkommende offentliggørelse i 

forbundets officielle medlemsblad. 

 

 

 

 

 
Vedtaget på Dansk Varmblods ordinære Repræsentantskabsmøde den 11. februar 1989. 
1991 - Ændringer er foretaget jvf. Repræsentantskabsmødet den 09.02.91 
1993 - Ændringer er foretaget jvf. Repræsentantskabsmødet den 13.02.93 
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FORRETNINGSORDEN FOR DANSK VARMBLOD'S 

HOVEDBESTYRELSE 

Kapitel 1. Hovedbestyrelsesmøder 
 

§ 1.  Hovedbestyrelsesmøde indkaldes efter formandens bestemmelse ved 

sekretariatets foranstaltning med mindst 14 dages varsel. 
Stk. 2. Formanden fastsætter en foreløbig dagsorden, som udsendes med 

mødeindkaldelsen. Emner, som ønskes optaget på dagsorden, skal 
meddeles sekretariatet senest 10 dage før mødets afholdelse. 

Stk. 3. Den endelige dagsorden samt mødemateriale udsendes senest 4 

hverdage før mødets afholdelse. 
 

§ 2.  Hovedbestyrelsen kan indkaldes med mindre end 14 dages varsel, 
såfremt formanden finder det påkrævet af hensyn til behandlingen af en 

eller flere konkrete sager. I sådant møde kan ikke behandles andre 
emner end de pågældende sager. 

Stk. 2. Dagsorden og mødemateriale udsendes med mødeindkaldelsen. I 

mødematerialet skal indgå formandens redegørelse for hver af de 
pågældende sager, således at hovedbestyrelsesmedlemmer, som er 

forhindret i at deltage i mødet, skriftlig kan fremsætte eventuelle 
bemærkninger. 

 

§ 3.  Hovedbestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt tre 

hovedbestyrelsesmedlemmer begærer det. Begæring herom fremsættes 
til formanden på sekretariatets adresse og skal indeholde angivelse af 

det eller de emner, som ønskes behandlet på mødet. I sådant møde kan 
ikke behandles andre emner end de i begæringen angivne. 

Stk. 2. Formanden er forpligtiget til at foranledige hovedbestyrelsesmøde 

indkaldt senest 7 dage efter, at begæringen er kommet frem til 
sekretariatets adresse. Mødet indkaldes med mindst 7 dages og højst 3 

ugers varsel. Begæringen udsendes som bilag til mødeindkaldelsen. 
 
§ 4.  Formanden kan bestemme, at en eller flere konkrete sager skal 

behandles og afgøres skriftligt af hovedbestyrelsen. Formandens 
redegørelse for hver af de pågældende sager udsendes med eventuelt 

andet materiale med angivelse af svarfrist. 
Stk. 2. Såfremt tre hovedbestyrelsesmedlemmer inden svarfristens udløb 

protesterer mod skriftlig afgørelse af en sag, udsættes behandlingen af 

den pågældende sag til førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 
 

§ 5.  Konstituerende hovedbestyrelsesmøde skal afholdes uden unødigt 

ophold efter det ordinære repræsentantskabsmøde. 
Stk. 2. I mødet vælger hovedbestyrelsen forbundets næstformand, som i 

enhver henseende træder i formandens sted ved dennes forfald, og 

forbundets repræsentanter i Landsudvalget for Heste. 
Stk. 3. I mødet nedsætter hovedbestyrelsen endvidere udvalg og udpeger 

udøvende organer efter reglerne i kapitel 2 og 3. 
 
§ 6.  Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 

medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 
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§ 7.  Formanden leder hovedbestyrelsesmøderne. Ved afstemning afgøres enhver sag med 
almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 
 

§ 8.  Forbundets sekretariatschef er sekretær for hovedbestyrelsen og deltager i alle 
hovedbestyrelsesmøder, med mindre mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker, at 

et eller flere emner skal behandles uden sekretariatschefens tilstedeværelse. 
 
Stk. 2. Forbundets øvrige funktionærer deltager i hovedbestyrelsesmøder ved behandling af 

særlige emner efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse. 
 

§ 9.  Der udarbejdes referat af alle hovedbestyrelsesmøder. Indberetninger fra udvalg og 
udøvende organer, jf. § 31, optages som bilag til referatet. 

Stk. 2. Referatet skal indeholde en kort gengivelse af alle beslutninger, som er truffet i det 

pågældende hovedbestyrelsesmøde. Såfremt en beslutning indebærer en dispensation 
fra regler fastsat af hovedbestyrelsen, skal referatet indeholde en nærmere redegørelse 

for sagen, herunder for afgørelsens begrundelse samt for dispensationens rækkevidde 
og retsvirkninger. 

Stk. 3. Referatet sendes til hovedbestyrelsens medlemmer snarest efter mødets afholdelse. 

Bemærkninger til referatet skal fremsættes til sekretariatet inden 8 dage. Referatet 
offentliggøres herefter i medlemsbladet og på forbundets hjemmeside. 

 
 

Kapitel 2. Udvalg 

Formandskab 

 

§ 10.  Et formandskab bestående af formand og næstformand leder forbundets daglige 

virksomhed. 
 

Økonomiudvalg 

 

§ 11.  Hovedbestyrelsen nedsætter et økonomiudvalg. Udvalget følger den overordnede 
økonomiske styring og holder løbende formanden underrettet om den økonomiske 

udvikling. 
Stk. 2. Økonomiudvalget tilser, at der udarbejdes månedsregnskaber med sammenholdelse til 

budget samt tilhørende årsagsforklaring. Månedsregnskaberne tilgår hovedbestyrelsen. 
Stk. 3. Udvalget udarbejder sammen med forbundets formand udkast til forbundets budget for 

det kommende år, som derefter forelægges hovedbestyrelsen til beslutning. 

Budgetforslaget skal senest behandles på det sidste hovedbestyrelsesmøde i det 
regnskabsår, der går forud. 

 

 

 

 

 

Kapitel 3. Udøvende organer 

Avlsledelse 

 

§ 12.  Hovedbestyrelsen udpeger en fagligt uddannet avlskonsulent til sammen med 
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avlsledelsen at forestå avlens styring i henhold til avlsplanen. 
Stk. 2. Avlskonsulenten skal deltage i avlsledelsens møder og i bedømmelsesarbejdet, som 

rådgiver. 
 

§ 13.  Hovedbestyrelsen udpeger en avlsledelse på 5-6 medlemmer. Hvoraf mindst tre er 
overdommere, 1 er medlem af Hovedbestyrelsen, 1 har særlig kompetence i springning 

og 1 har særlig kompetence i dressur. 
Stk. 2  Medlemmer af Avlsledelsen udpeges for 2 år ad gangen.  
Stk. 3  Hovedbestyrelsen udpeger avlsledelsens formand. 

Stk. 4  Hovedbestyrelsen kan til enhver tid, afsætte et medlem af avlsledelsen. 
Stk. 5  Ingen medlemmer af avlsledelsen må eje/leje DV kårede hingste, som benyttes i avlen. 

Medlemmer af avlsledelsen, som får en hingst kåret i DV, skal senest 1 år efter 
hingstens kåring, forlade avlsledelsen, såfremt hingsten ikke er afhændet. 

 

§ 14  Møder i avlsledelsen indkaldes efter formandens bestemmelse, eller såfremt to af 
avlsledelsens medlemmer begærer det. 

Stk. 2. Avlsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af avlsledelsens medlemmer, er til 
stede. 

Stk. 3. Ved afstemning afgøres enhver sag med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af 

stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 
 

§ 15  Avlsledelsen leder forbundets avlsarbejde. 

Stk. 2. Avlsledelsen forestår udarbejdelsen af avlsstatistik, index og andet bearbejdet 
materiale vedrørende resultaterne af forbundets avlsforanstatninger. 

Stk. 3. Avlsledelsen fastsætter nærmere retningslinjer for avlsarbejdet. 

Stk. 4. Avlsledelsen indstiller et passende antal dommere til hovedbestyrelsens godkendelse. 
Dommerne udpeges for en periode af 2 år, således at 1/4 af dommerne afgår hvert år. 

Dommere, som afgår, kan udpeges på ny. 
Stk. 5. Dommerne foretager bedømmelse ved kåringer og skuer efter de regler, som er fastsat 

af hovedbestyrelsen og avlsledelsen. 

 
§ 16  Avlsledelsen nedsætter bedømmelseskommissioner efter følgende retningslinier: 

 

1. Ved forbesigtigelse af unghingste og ved hingstekåring består bedømmelses- 
kommisionen af mindst 3 dommere, hvoraf mindst 2 skal være overdommere og 
medlemmer af avlsledelsen. 

 
2. Ved hoppekåring består bedømmelseskommissionen af mindst 2 dommere, 

hvoraf det tilstræbes at mindst 1 skal være overdommer. 
 
 

3. Ved obligatorisk følbesigtigelse består bedømmelseskommissionen af mindst 2 
dommere. Det tilstræbes , at mindst 1 er overdommer og medlem af avlsledelsen. 

 
 
4. Ved bedømmelse af føl og plage består bedømmelseskommissionen af 2 

dommere. 
  

 5. Ved bedømmelse af samlinger består bedømmelseskommissionen af mindst 2 

dommere, hvoraf det tilstræbes at  mindst 1 skal være overdommer.  
 

Stk. 2. En bedømmelseskommission vælger selv sin ordfører for hvert enkelt arrangement. 
 
Stk. 3. En dommer, som er ejer, opdrætter eller tidligere ejer af en hest, der er til bedøm-

melse, udtræder af bedømmelseskommissionen under bedømmelse af den pågældende 
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hest. Såfremt bedømmelseskommissionen består af færre end tre dommere, kan 
dommeren ikke deltage i oprangering af det pågældende hold. 

 
§ 17  Avlsledelsen varetager rekrutteringen og uddannelsen af dommere, herunder 

afholdelse af dommerkonferencer. 
 

§ 18  Avlsledelsen og forbundets avlsleder holder sig orienteret om udviklingen i andre 
ridehesteavlsforbund. 

 

Teknisk Tilsynsførende 

 

§ 20.  Avlskonsuleten og Formanden for Avlsledelsen er ansvarlig for de ridemæssige 
afprøvninger efter regler godkendt af Hovedbestyrelsen. De to arbejder tæt sammen 

med Avlsledelsen, da detailregler for afprøvning skal være tilpasset Avlsplanen. 
 

Kapitel 4. Faste Udvalg 

Udvalg for auktioner 

 

§ 22.  Hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg for auktioner bestående af tre medlemmer, 
hvoraf mindst 1 skal være hovedbestyrelsesmedlem. Hovedbestyrelsen vælger 
udvalgets formand. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan udpege særligt sagkyndige medlemmer til udvalget. 
 

§ 23.  Udvalget varetager aktiviteter med henblik på auktioner. 
Stk. 2. Udvalget varetager kontakten til regionerne med hensyn til planlægning og 

gennemførelse af lokale foranstaltninger. 

 

 

  Udvalg for Ung i Dansk Varmblod. 

 

§ 26.  Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der skal lede udvalgets aktiviteter i 
henholdtil det formulerede formål for Ung i Dansk Varmblod (stk.3) og inden for de 

budgetmæssige rammer, der udstikkes af Hovedbestyrelsen. Et 
hovedbestyrelsesmedlem er medlem af forretningsudvalget, der refererer til forbundets 

formand i politiske sager og ellers til administrationschef. 
 
Stk. 2. Forretningsudvalget sammenkalder Udvalget for Ung i Dansk Varmblod, der herefter 

består af forretningsudvalget og områdebestyrelserne, når det skønnes formålstjenligt, 
min. én gang årligt. 

 

 
Forretningsorden for Ung i Dansk Varmblod 
Ung i Dansk Varmblod er organiseret i 3 områder: 

Ung i Dansk Varmblod Sjælland (region 1 og 2) 
Ung i Dansk Varmblod Syddanmark (region 3 og 4) 

Ung i Dansk Varmblod Midt – og Nordjylland (region 5, 6 og 7) 
 

   Til hvert af de 3 områder vælges 1 Ung i Dansk Varmblod-repræsentant fra hver 
region. 
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   De vælges på regionens ordinære generalforsamling. Ung i Dansk Varmblod-
repræsentanten refererer til regionsbestyrelsen i den region hvor repræsentanten er 

valgt, og kan efter aftale deltage i regionens bestyrelsesmøder 
 

Stk. 3  Formål for ”Ung i Dansk Varmblod” 
- at udbrede kendskabet til og stimulere interessen for avl af danske varmblodsheste 

- at give de unge fælles erfaringer, som kan skabe et sammenhold i organisationen 
- at udruste de unge så de senere kan deltage aktivt og engageret i Dansk Varmblods 

arbejde 

I praksis skal ”Ung i Dansk Varmblod” 
-  tilbyde aktiviteter med højt hestefagligt indhold af såvel praktisk som teoretisk art 

-  kombinere hestefaglighed med sociale aktiviteter 
-  stille et velforberedt hold til de internationale ungavlerkonkurrencer, som finder 

sted hvert 2 år i regi af World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) 

 

 

Kapitel 5. Fælles bestemmelser 

Indberetning til Hovedbestyrelsen 

 

§ 27.  De udøvende organer og udvalg holder hovedbestyrelsen orienteret om deres 

virksomhed i forbindelse med de ordinære hovedbestyrelsesmøder, jf. § 1. 
Stk. 2. Indberetningen skal indeholde begrundet indstilling vedrørende alle sager, der 

forelægger hovedbestyrelsen til afgørelse. 
 
Stk. 3. Såfremt et udvalg har truffet afgørelser, der indebærer dispensation fra regler fastsat 

af hovedbestyrelsen, skal indberetningen indeholde en nærmere redegørelse for sagen, 
herunder for afgørelsens hjemmel og begrundelse samt for dispensationens 

rækkevidde og retsvirkninger. 
Stk. 4. Såfremt en sag skal behandles i hovedbestyrelsen efter bestemmelserne i §§ 32 -34, 

skal indberetningen indeholde en redegørelse for sagen, herunder om begrundelse for 

afgørelsen eller for eventuelle flertals- og mindretalsindstillinger i sagen. 
Stk. 5. Indberetningen skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før hovedbestyrelses-

mødets afholdelse med henblik på udsendelse til hovedbestyrelsens medlemmer, jvf. § 
1, stk. 3. 

 

§ 28.  Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til behandling af særlige opgaver. 
 

 
 
 

Udøvende organers og udvalgenes arbejdsform 

 
§ 29.  Udvalgene indkaldes efter udvalgsformandens bestemmelse, eller såfremt to af 

udvalgets medlemmer begærer det. 
Stk. 2. Udvalget er beslutningsdygtigt, når alle eller et flertal af medlemmerne, herunder 

udvalgsformanden er til stede. 
Stk. 3. Ved afstemning afgøres enhver sag med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
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Stk. 4. Der udarbejdes referat af alle udvalgsmøder. Et udkast til referat sendes til udvalgets 
medlemmer snarest efter mødets afholdelse. Bemærkninger til referatet skal 

fremsættes til sekretariatet inden 14 dage. 
Stk. 5. Det godkendte referat udsendes uden ophold til hovedbestyrelsens medlemmer. 

Stk. 6. Sager, som efter en samlet vurdering må anses at have væsentlig betydning, skal altid 
forelægges hovedbestyrelsen til afgørelse. 
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Indbringelse for Hovedbestyrelsen 

 

§ 30.  Såfremt en afgørelse, der er truffet af et udvalg, et udøvende organ eller sekretariatet, 
indeholder afslag på en ansøgning fra et af forbundets medlemmer, kan det 

pågældende medlem indbringe sagen for hovedbestyrelsen. 
Stk. 2. Begæring herom samt medlemmets eventuelle bemærkninger til sagen sendes til 

hovedbestyrelsen på sekretariatets adresse. Begæringen udsendes til hovedbestyrel-

sens medlemmer, jf. § 1, stk. 3. 
Stk. 3. Såfremt der i forbindelse med forelæggelse for hovedbestyrelsen fremkommer faktiske 

oplysninger eller begrundelse, som medlemmet ikke er gjort bekendt med, skal den 
pågældende have lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger til det anførte, før 
hovedbestyrelsen træffer afgørelse i sagen. 

 
§ 31.  Ethvert medlem af udvalg og udøvende organer kan indbringe en sag for hoved-

bestyrelsen. 
 
§ 32.  Hovedbestyrelsen kan af egen drift tage enhver sag op til fornyet behandling. 

 
§ 33.  En afgørelse i en konkret sag, der er begunstigende overfor et medlem af forbundet, og 

som er kommet til den pågældendes kundskab, kan kun ændres af hovedbestyrelsen, 
såfremt den er truffet i strid med de regler, som er fastsat af hovedbestyrelsen, eller er 
åbenbart urigtig. 

 
§ 34.  En afgørelse, som er resultat af bedømmelse, kan ikke ændres af hovedbestyrelsen. 

Stk. 2. Såfremt afgørelsen er truffet i strid med de regler, som er fastsat af hovedbestyrelsen, 
kan hovedbestyrelsen ophæve afgørelsen og hjemvise sagen til fornyet behandling. 

 

§ 35.  Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrætterne. 

Ikrafttræden 

 

Denne forretningsorden træder efter offentliggørelse i forbundets officielle 
medlemsblad i kraft den 1. april 2000. 

 

Stk. 2.   Samtidigt ophæves "Forretningsorden for Dansk Varmblod's hovedbestyrelse" og 
"Regler for bedømmelse og avlsledelse" som offentliggjort i december 1989. 

Aflysning af arrangementer 

 

§ 1.        Generelt forebeholder Dansk Varmblod sig retten til at aflyse                    

arrangementer med for få tilmeldte heste. 
 

Vedtaget på Hovedbestyrelsesmødet den 9.marts 2000. 

Ænd. er foretaget vedr. Kapitel 1. Hovedbestyrelsesmøder. ' 2, stk 2.Kapitel 2. Udvalg. 

Kapitel 3. Udøvende organer, ' 12, stk., ' 12, stk. 2, ' 20, stk. 3, ' 28, stk. 6  

Ændringer vedr. Ung i Dansk Varmblod er vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde april 2018 
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FORRETNINGSORDEN FOR DANSK VARMBLODS REGIONER 
 

Kapitel 1. Almindelige bestemmelser 
 

§ 1.  Dansk Varmblod er efter § 8 i avlsforbundets vedtægter organiseret med følgende 7 
regioner: 

Region 1 består af Nord- og Østsjælland - (tidligere Københavns og Frederiksberg 
kommuner samt København, Frederiksborg, Roskilde og Bornholms 

amtskommuner) 
Region 2 består af Syd- og Vestsjælland - (tidligere Vestsjællands og Storstrøms 

amtskommuner) 

Region 3 består af Fyn – (tidligere Fyns amtskommune) 
Region 4 består af Syd- og Sønderjylland – (tidligere Sønderjyllands og Ribe 

amtskommuner) 
Region 5 består af Østjylland – (tidligere Vejle og Århus amtskommuner) 
Region 6 består af Midt- og Vestjylland – (tidligere Ringkøbing og Viborg 

amtskommuner) 
Region 7 består af Nordjylland – (tidligere Nordjyllands amtskommune) 

Stk. 2. Regionernes aktiviteter indgår således i forbundets samlede virksomhed med henblik 
på at fremme avlsforbundets overordnede målsætning, jf. vedtægternes § 2, og de 
konkrete målsætninger, som opstilles af hovedbestyrelsen. 

 

§ 2.  Regionerne er indbyrdes ligestillede. 
Stk. 2. Hver region udøver i sit område og for så vidt angår sine medlemmer de beføjelser og 

varetager de opgaver, som ifølge avlsforbundets vedtægter eller regler fastsat af 
hovedbestyrelsen er henlagt til regionerne. For region 1 gælder dog de undtagelser, 
som følger af særlige bestemmelser vedrørende Bornholm i denne forretningsordens 

kapitel 2 og 3 eller i andre regler fastsat af hovedbestyrelsen. 
 

§ 3.  Ethvert medlem af forbundet er samtidig medlem af den region, hvor den pågældende 
har bopæl. 

Stk. 2. En person, som ikke er medlem af forbundet, kan ikke optages som medlem af en 

region. 
Stk. 3. Ingen region kan opkræve særskilt kontingent. 

Kapitel 2. Organisation 

Generalforsamling 

 

§ 4.  Hvert år i perioden 20. til 31. januar skal regionen afholde generalforsamling, jf. 
vedtægternes § 8, stk. 2. Datoen fastsættes af regionsbestyrelsen. I region 1 afholdes 

før regionens generalforsamling, en særskilt områdegeneralforsamling for de 
medlemmer, som har bopæl på Bornholm. Datoen fastsættes af områdebestyrelsen i 

samråd med regionsbestyrelsen og hovedbestyrelsen. 
Stk. 2. Regionsbestyrelsen (områdebestyrelsen) indkalder generalforsamlingen med højst 6 og 

mindst 2 ugers varsel i forbundets officielle medlemsblad eller ved direkte meddelelse 
til medlemmerne. 

 

 

Stk. 3. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem inkl. Medlemmer 
af ung i DV, som er fyldt 18 år og, som ifølge udskrift af forbundets medlemsregister 

pr. 1. november er bosat i regionen (området) og ikke er i kontingentrestance, eller 
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har udmeldt sig jfr. vedtægternes § 6, stk. 1. Et medlem, hvis flytning er registreret 
efter 1. november, har således adgang til og stemmeret på generalforsamlingen i sin 

hidtidige region. Familiemedlemsskab berettiger til 2 stemmer.  
Stk. 4. Et nyt medlem, hvis indmeldelse i forbundet er registreret efter 1. november, kan ikke 

opstilles til de i §§ 6-8 og 10 nævnte hverv, men har mod forevisning af 
kontingentkvittering adgang til og stemmeret på generalforsamlingen i den region, 

hvor den pågældende har bopæl. 
Stk. 5. Forbundets sekretariat udarbejder den nævnte udskrift af medlemsregistret pr. 1. 

november. For så vidt angår region 1 udarbejdes udskrifter over henholdsvis 

medlemmer med bopæl på Bornholm og medlemmer med bopæl i den øvrige del af 
regionen. Sekretariatet sender udskriften til regionsbestyrelsen (områdebestyrelsen) 

bilagt de i § 10, stk. 2, nævnte oplysninger. Bestyrelsen markerer på udskriften de 
medlemmer, som deltager i generalforsamlingen, og noterer navn og adresse på nye 
medlemmer, som deltager mod forevisning af kontingentkvittering. Udskriften 

overgives til generalforsamlingens dirigent. Snarest efter generalforsamlingen 
indsender bestyrelsen udskriften til forbundets sekretariat, for Bornholms vedkom-

mende dog til regionsformanden. 
Stk. 6. På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer, som har deltaget 

i generalforsamlingen på Bornholm, kan dog afgive stemme ved fuldmagt til de i § 6 og 

§ 8 nævnte valg på regionsgeneralforsamlingen. Fuldmagten skal være skriftlig og skal 
afleveres til generalforsamlingens dirigent straks efter valget af denne. Dirigenten 

kontrollerer, at fuldmagtsgiveren har deltaget i generalforsamlingen på Bornholm, og 
afgør endeligt ethvert spørgsmål vedrørende fuldmagtens gyldighed. 

 

§ 5.  Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 4 stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning om regionens (områdets) virksomhed i det forløbne år og 
arbejdsplan for det kommende år. 

4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det 

forløbne år. 
5. Behandling af regionens (områdets) årsregnskab for det forløbne år. 

6. Valg af regionsformand, jf. § 6. 
7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter, jf. § 7. 
8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem, jf. § 8. 

9. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i Dansk Varmblod  
10. Valg af repræsentanter og suppleanter, jf. § 10. 

11. Eventuelt. 



 
 21 

Stk. 2. Dagsordenen for generalforsamlingen på Bornholm skal indeholde de i stk. 1, nr. 1-4 
og nr. 9 nævnte samt de følgende punkter: 

5. Valg af repræsentanter (områdebestyrelse) og suppleanter, jf. § 10, stk. 6. 
6. Områdets deltagelse i regionsformandsvalget, jf. § 9. 

8. Områdets deltagelse i regionens valg af hovedbestyrelsesmedlem, jf. § 9. 
Stk. 3. Dagsordenen offentliggøres eller udsendes i forbindelse med indkaldelse til 

generalforsamlingen. Såfremt dagsordenen alene indeholder de i stk. 1 henholdsvis 
stk. 2 nævnte punkter, kan offentliggørelse eller udsendelse undlades under henvisning 
til forretningsordenen. 

 
§ 6.  Regionsformanden vælges af og blandt generalforsamlingens deltagere ved en skriftlig 

afstemning. Valgperioden er 2 år, jf. dog stk. 2. Regionerne 1, 3, 5 og 7 vælger 
formand i år med lige årstal, regionerne 2, 4 og 6 i år med ulige årstal. 

Stk. 2. Et medlem som ikke deltager i generalforsamlingen, kan vælges som regionsformand 

såfremt skriftlig samtykke er dirigenten i hænde før valghandlingens begyndelse. 
Stk. 3. Såfremt regionsformanden er fratrådt i det første år af sin valgperiode, vælger 

generalforsamlingen ny regionsformand. Valgperioden er 1 år. 
 
§ 7.  Regionsbestyrelsen består af regionsformanden og yderligere 4 medlemmer, der 

vælges af og blandt generalforsamlingens deltagere efter reglerne i stk. 2-4. 
Valgperioden er 2 år, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Et medlem som ikke deltager i generalforsamlingen, kan vælges til regionsbestyrel-
sesmedlem såfremt skriftlig samtykke er dirigenten i hænde før valghandlingens 
begyndelse. 

Stk. 3. Såfremt et eller to medlemmer af regionsbestyrelsen er fratrådt i det første år af deres 
valgperiode, herunder hvis et bestyrelsesmedlem vælges til regionsformand, jf. § 6, 

vælger generalforsamlingen yderligere det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer. 
Valgperioden er 1 år. 

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger to suppleanter. Valgperioden er 1 år. 

Stk. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages skriftlig og under et, således at hver af 
deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på mindst det antal kandidater, der skal 

vælges efter stk. 1-3, og højst det antal kandidater, der skal vælges efter stk. 1-4. 
Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal, således at de førstvalgte er valgt 
for en periode af 2 år, jf. stk. 1, den eller de næstvalgte for en periode af 1 år, jf. stk. 

3, og de næstfølgende som suppleanter, jf. stk. 4. 
 

§ 8.  Generalforsamlingen vælger regionens medlem af hovedbestyrelsen, der tillige skal 

være medlem af regionsbestyrelsen. Valgperioden er 2 år, jf. dog stk. 3. Regionerne 1, 
3, 5 og 7 vælger hovedbestyrelsesmedlem i år med lige årstal, regionerne 2, 4 og 6 i 
år med ulige årstal. 

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger suppleant for hovedbestyrelsesmedlemmet. Valgperioden 
er 2 år, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Såfremt det valgte hovedbestyrelsesmedlem er udtrådt af hovedbestyrelsen i løbet af 
det første år af sin valgperiode, således at suppleanten er indtrådt, eller hvis 

hovedbestyrelsesmedlemmet ikke genvælges til regionsbestyrelsen, vælger general-
forsamlingen et nyt hovedbestyrelsesmedlem og en ny suppleant blandt den nyvalgte 
regionsbestyrelses medlemmer. Valgperioden er 1 år. 

Stk. 4. Valg af hovedbestyrelsesmedlem og suppleant foretages skriftlig og under et. Hver af 
deltagerne i generalforsamlingen har en stemme. Såfremt ingen af regionsbestyrelsens 

medlemmer opnår absolut flertal, foretages omvalg mellem de to 
bestyrelsesmedlemmer, som opnåede flest stemmer. 

Stk. 5. Det nyvalgte hovedbestyrelsesmedlem tiltræder efter DV's ordinære repræsentant-

skabsmøde, der afholdes medio februar det samme år. 
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§ 9.  Generalforsamlingen på Bornholm drøfter spørgsmålet om opstilling af kandidater til de 
i § 6 og § 8 nævnte valg på regionens generalforsamling. Generalforsamlingen kan 

herunder beslutte, at et medlem af områdebestyrelsen skal deltage i regionens 
generalforsamling med henblik på deltagelse i opstillingen af kandidater og afstemning. 

 
§ 10.  Den til enhver tid siddende regionsbestyrelse er fødte medlemmer af forbundets 

repræsentantskab. 
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger yderligere 1 repræsentant for hver fulde 20 medlemmer af 

regionen, jf. vedtægternes § 12, stk. 2. Et medlem, som ikke deltager i 

generalforsamlingen, kan vælges som repræsentant, såfremt skriftlig samtykke er 
dirigenten i hænde før valghandlingens begyndelse. Valgperioden er 2 år, således at 

der skal vælges det antal repræsentanter, som regionen er berettiget til på det 
forestående repræsentantskabsmøde, med fradrag af det antal repræsentanter, som er 
valgt på den foregående generalforsamling. Opgørelsen foretages af dirigenten på 

grundlag af udskriften af medlemsregistret pr. 1. november, som af forbundets 
sekretariat skal være forsynet med oplysning om det antal repræsentanter, regionen er 

berettiget til, og en liste over tidligere valgte repræsentanter, som fortsat er 
medlemmer af forbundet og bosat i regionen, og som ikke er i kontingentrestance eller 
har udmeldt sig, jfr. vedtægternes § 6, stk. 1. 

Stk. 3. Såfremt tidligere valgte repræsentanter har opnået valg til regionsbestyrelsen eller har 
meddelt, at de ønsker at nedlægge hvervet som repræsentant, vælger generalfor-

samlingen yderligere det fornødne antal repræsentanter. Valgperioden er 1 år. 
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for repræsentanterne. Valgperioden er 1 år. 
Stk. 5. Valg af repræsentanter foretages skriftlig og under et, således at hver af deltagerne 

skal stemme på mindst halvdelen af de repræsentanter, som skal vælges efter stk. 2, 
og højst det antal, som skal vælges efter stk. 2-4. Repræsentanterne er valgt i 

rækkefølge efter stemmetal, således at de førstvalgte er valgt for 2 år, jvf. stk. 2, de 
næstvalgte for 1 år, jvf. stk. 3, og de næstfølgende som suppleanter, jf. stk. 4. 

Stk. 6. Generalforsamlingen på Bornholm vælger 1 repræsentant for hver påbegyndt 25 

medlemmer, som er bosat i området, efter reglerne i stk. 2-5. De valgte repræsen-
tanter udgør tillige områdebestyrelsen. 

 
§ 11.  Generalforsamlingens dirigent foretager opgørelsen af valgenes resultat, jf. §§ 6-8 og 

10. 

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen snarest at sende opgørelsen til forbundets hovedbestyrelse til 
underretning. 
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Årsmøde i Ung i Dansk Varmblod 
 

§ 12.  Hvert år ultimo marts afholdes der Årsmøde for Ung i Dansk Varmblod i de 3 områder ( 
Sjælland, Syddanmark, Midt-Nordjylland) 

   Områdeformanden indkalder til Årsmødet i medlemsbladet og på hjemmesiden med 
mindst 14 dages varsel. 

   På Årsmødet har kun Ung i Dansk Varmblod´s medlemmer stemmeret. 

    

   Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter: 
   1. Valg af dirigent 

   2. Valg af 2 stemmetællere 
   3. Områdets beretning 

   4. Valg af 1 udvalgsmedlem, der vælgers for 1 år 
   5. Valg af 1 suppleant for 1 år. 
   6. Eventuelt 

 
   Dagsordenen kan evt. udvides med valgfrit emne. 

 
   De 3 valgte Ung i Dansk Varmblod´s medlemmer udgør sammen med den af regionen 

valgte repræsentant regionens Ung i Dansk Varmblod´s udvalg. Regionens 

repræsentant er udvalgsformand og ved stemmelighed tæller formandens stemme 
dobbelt. 

   Ung i Dansk Varmblod-udvalget refererer som øvrige udvalg i regionen til 
regionsbestyrelsen. Udvalget kan efter forudgående aftale med regionsformanden 
deltage i bestyrelsesmøder. 

   Den på regionsgeneralforsamlingen valgte Ung i Dansk Varmblods repræsentant 
indtræder automatisk som medlem af Dansk Varmblods udvalg for Ung i Dansk 

Varmblod. 

 

Regionsbestyrelse (Områdebestyrelse) 

 

§ 13.  Regionsbestyrelsen konstituerer sig hvert år, snarest efter generalforsamlingen, med 

næstformand og kasserer. Næstformanden træder i enhver henseende i formandens 
sted ved dennes forfald. Områdebestyrelsen på Bornholm vælger et medlem, som skal 

varetage de opgaver, som for regionernes vedkommende påhviler formanden. 
Stk. 2. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens nærmere bestemmelse eller efter 

begæring af to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske med højst 3 ugers og 

mindst 1 uges varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde senest 
7 dage efter at begæring herom er fremsat. Formanden leder bestyrelsens møder. 

Stk. 3. Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger. 
 
§ 14.  Bestyrelsen leder regionens (områdets) virksomhed og er ansvarlig for gennemførelsen 

af de arrangementer, som hovedbestyrelsen pålægger regionen (området) at afholde. 
Udover den ordinære generalforsamling skal der afholdes min. ét medlemsmøde årligt.  

Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for regionens (områdets) bistand til den praktiske 
gennemførelse af arrangementer, som forbundet afholder i regionen (området). 

 

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om afholdelse af arrangementer og medlemsmøder i 
regionen (området). Medlemsmøder skal endvidere afholdes, såfremt det begæres af 

mindst 10 procent af medlemmerne. Medlemsmøde skal indkaldes med højst 4 og 
mindst 2 ugers varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til medlemsmøde senest 
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3 uger efter, at begæring herom er fremsat, eller i førstkommende nummer af 
forbundets officielle medlemsblad. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til varetagelse af særlige opgaver. Mindst et 
medlem af bestyrelsen skal deltage i arbejdet i sådanne udvalg. 

 
§ 15.  Bestyrelsen indkalder regionens repræsentanter med henblik på drøftelse af 

hovedbestyrelsens forslag til nye regler for avlsarbejdet, som indebærer væsentlig 
ændring af gældende regler eller praksis, jf. vedtægternes § 13, stk. 2. Drøftelsen kan 
ske på et medlemsmøde, såfremt det af indkaldelsen til mødet udtrykkeligt fremgår, at 

repræsentantskabet skal afgive udtalelse til hovedbestyrelsen. Regionsbestyrelsen er 
ansvarlig for afgivelse af repræsentanternes udtalelse om forslaget. 

Stk. 2. Efter anmodning fra hovedbestyrelsen afgiver regionsbestyrelsen (områdebestyrelsen) 
udtalelse til brug ved hovedbestyrelsens behandling af andre generelle spørgsmål. 

 

§ 16.  Bestyrelsen er ansvarlig for regionens (områdets) økonomi. 

Stk. 2. Bestyrelsen fører en kassekladde over regionens (områdets) indtægter og udgifter 
samt bevægelserne på regionens (områdets) eventuelle giro-, bank- og sparekasse-

konti. 
Stk. 3. Kassekladde og regnskabsmateriale sendes månedvis og senest den 10. i den følgende 

måned til forbundets sekretariat til brug for forbundets løbende regnskabsføring. 

Regnskabsmaterialet er underlagt revision hos forbundets valgte revisorer. 
Stk. 4. Regionens reviderede årsregnskab skal foreligge senest den 20. januar i det følgende 

år, jfr. Vedtægternes § 19, stk. 2, 2' punktum. 

Kapitel 3. Regionernes (områdets) virksomhed 

 

§ 17.  Regionerne (området) afholder hoppekåring, føl- og plageskue og egnethedstest efter 
hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse. Hovedbestyrelsen kan pålægge en region 

(området) at afholde andre arrangementer, hvor de økonomiske forhold skal være 
aftalt på forhånd. 

Stk. 2. Regionerne (området) kan endvidere afholde medlemsmøder, kurser og andre 

arrangementer af enhver art, som ikke involverer virksomhed, som hører under 
hovedbestyrelsens, de udøvende organers eller de centrale udvalgs kompetence. 

Arrangementer, der involverer sådan virksomhed, kan kun afholdes med hoved-
bestyrelsens godkendelse og på de vilkår, som fastsættes af hovedbestyrelsen. 

 

Kapitel 4. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
§ 18.  Forretningsordenen træder i kraft den 1. januar 1990. Samtidig ophæves forret-

ningsorden for regionerne, fastsat af hovedbestyrelsen september 1986. 
Stk. 2. Reglerne i forretningsordenens § 6 om valg af regionsformand finder ved regions-

generalforsamlingerne i efteråret 1990 anvendelse således, at regionerne 2, 4 og 6 

vælger regionsformand for en periode af 2 år, og regionerne 1, 3, 5 og 7 vælger 
regionsformand for en periode af 1 år. 

 

Godkendt på Hovedbestyrelsesmødet den 09.05.1989. 
1991: Tilføjelser foretaget jvf. Hovedbestyrelsesmødet den 30.04.1991. 
1993: Tilføjelser foretaget jvf. Repræsentantskabsmødet den 13.02.1993. 
1997: §10 er ændret på HB-mødet den 12.11.97, jvf. Repræsentantskabets beslutning 1997. 
1998: §13 er ændret på HB-mødet den 19.05.98. 
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REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE 

Afstamningskrav 

§ 1 
For at en afstamning kan godkendes kræves mindst 4 fulde led af godkendt varmblods-, 

fuldblods eller araberafstamning. 
 
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 hesten selv og de heste, der er 

opført i stamtavlen er registreret 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),  

Norwegian Warmblood Association (NWB), Norwegian Danish Warmblood Society (NDWB), 
Rheinisches Pferdestammbuch (RHEIN), Springpferdezuchterverband Oldenburg – International 
e.v., Stud-book Francais du Cheval Anglo-Arabe (AA/ANAA), Stud-book Francais du Cheval Selle 

Francais (SF/ANSF), 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), 

Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TAF) samt Deutsche Sport Pferd, som er en 
sammenslutning af Landesverband Bayerischer Pferdezüchter (BAVAR, nu DSP), 

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt (BRAND, nu DSP), Pferdezuchtverband Baden-
Württenberg (BAD-WÜ, nu DSP), Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar (ZWEIB, nu DSP), 

Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (SATHÜ, nu DSP). 
Dispensation fra ovenstående kan i særlige tilfælde tildeles.  
 

Stk. 4: Ved en varmblodsafstamning forstås, at de heste, der er opført i stamtavlen, er 

registrerede i Dansk Varmblod eller i et tilsvarende vesteuropæisk anerkendt 
ridehesteavlsforbund for varmblodsheste. 

 
Stk. 5: Ved fuldt led forstås, at alle heste i det pågældende led er kåret eller bedømt af Dansk 

Varmblod eller af et godkendt varmblods forbund. Indgår der i afstamningen 

indkrydsning af fuldblods- eller araberafstamning kræves der kun 
kåring/avlsgodkendelse i første led af den pågældende anelinie. 

 
Stk. 6: Fra og med 2004 skal hingstens mor og mormor være kåret i DH eller DS. Dog kan 

mormor være en F3-hoppe, hvis den har karakter til minimum DS. 

 
Stk. 7: Avlsledelsen kan i særlige tilfælde godkende anden afstamning, men der tages stilling 

fra sag til sag, og præcedens kan ikke påberåbes. 
 
Stk. 8: 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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Kåring af varmblodshingste 

§ 2 
 

Ved kåring optages hingsten i stambogens hovedafsnit. 
 
Kåring og dermed avlsgodkendelse er betinget af, at hingsten godkendes veterinært, og at den 

er brugsmæssigt afprøvet. Hingste med OCD og/eller andre arvelige lidelser kan undtagelsevis 
godkendes, såfremt hingsten har ekstraordinære gode egenskaber i forhold til avlsmålet. Disse 

andre lidelser vil blive offentliggjort i hingstens beskrivelse. Endvidere vil hingstens WFFS-status 
blive oplyst og indført i Hestedatabasen. 

 

For at en avlsgodkendelse kan gives, skal hingsten måle minimum 162 cm i stangmål og have 
mindst 8 i helhedskarakter. I forbindelse med fremstilling af OX arabere kan der i særlige 

tilfælde gives dispensation for stangmålet. 
 
Stk. 2: Hingste, der er registreret i Dansk Varmblod, og hingste, der ikke er kåret i et 

anerkendt avlsforbund (se § 1, stk. 3) skal fremstilles til forbesigtigelse. Dette kan 
tidligst ske i efteråret, hvor hingsten er 2½ år. Hingste må fremstilles med sko. 

Hingste, der ikke opfylder de afstamningsmæssige krav, kan ikke fremstilles til 
forbesigtigelse. Til forbesigtigelse skal hingsten tilmeldes til dressur- eller 
springbetonet bedømmelse. Til dressurbetonet bedømmelse skal hingsten vises løs og 

til springbetonet bedømmelse skal hingsten vises i løsspringning. Udvalgte hingste 
vises endvidere på fast bund og efter følgende i longe. Ved forbesigtigelsen kan 

hingsten opnå tilladelse til fremstilling med henblik på kåring (jvf. stk. 3), eller den kan 
afvises. Der stilles højere kvalitetskrav til hingste, der ikke er registreret i Dansk 
Varmblod for at blive udtaget til kåring. 

 
Stk. 3: Fremstilling for at opnå godkendelse til afprøvning kan tidligst finde sted om foråret i 

det år, hingsten fylder tre år. I bedømmelsen lægges vægt på afprøvninger og 
præstationer i morstammen.  Hingsten fremstilles i den disciplin, som den var udtaget i 

til forbesigtigelsen. Hingste i det dressurbetonede hold fremvises løse og i longe, hvor 
gangarterne bedømmes. Springbetonede hingste vises i løsspringing, hvor springteknik 
og kapacitet samt galop bedømmes. Desuden vises hingstene i longe, hvor galloppen 

vurderes. Springbetonede hingste bedømmes ikke i skridt og trav. Springhingste skal 
desuden møde til en træningssamling i løsspringning i februar. 

Hingstene bedømmes via lineær registrering, og der gives karaktere som følger: 1. 
type og kropsform, 2. hoved og hals, 3.skulder og manke, 4. overlinie og bagpart, 5. 
forlemmer, 6. baglemmer. 

 
 

Stk. 4: Fire års og ældre hingste skal til kåringen fremvises under rytter. Hvis det ikke er 
muligt kan Avlsledelsen forlange besigtigelse af min. 5 afkom, der skal vises under 
rytter indenfor faderens disciplin. Hingsteholderen afholder samtlige udgifter. 

 
Stk. 5: Afviste hingste kan genfremstilles max. 3 gange i henhold til stk. 2 og 3, dog kun en 

gang pr. kåringsforløb (forbesigtigelse, kåring og efterkåring). 

 
§ 3 

Avlsledelsen kan når særlige forhold gør sig gældende, forlænge eller indskrænke avlsgod-

kendelser, samt begrænse antallet af bedækkede hopper pr. år. 
 

  
 
 

 



 
 27 

§ 4 
Kun afkom efter hingste, der på bedækningstidspunktet havde avlsgodkendelse eller special-

godkendelse, jvf. § 9, stk. 10, kan registreres i Dansk Varmblod. 
   

§ 5 

Ved den ordinære kåring kan kun fremstilles hingste, der er rettidigt tilmeldte, og hvor alle 
relevante informationer er til stede. Der kan efteranmeldes mod ekstra gebyr, indtil 14 dage før 

kåringen. Såfremt en udenlandsk hingstekåring finder sted efter sidste anmeldelsesfrist, kan 
nykårede hingste herfra tilmeldes den ordinære kåring i første uge herefter til alm. gebyr. 

Afprøvning af hingste 

§ 6 
Hingste, godkendt ved kåring i Dansk Varmblod, har følgende muligheder for afprøvning forud 

for tildeling af bedækningstilladelse: 
 

1a. Dressurhingste:  

 10-dages observationstest (frivillig) = kan tildeles 1-års bedækningstilladelse. 
 35-dages test (obligatorisk) med min. 800 point = kan fremstilles til færdigkåring. 

 35-dages test (obligatorisk) med 750-800 point = 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 få inddraget bedækningstilladelsen. Hingsten kan fremstilles til 
kåring i forbindelse med denne vurdering (frivilligt).  

 
1b. Springhingste:  

 10-dages observationstest (frivillig) = kan tildeles 1-års bedækningstilladelse. 
 35-dages test (obligatorisk) med min. 800 point = kan fremstilles til færdigkåring. 

 35-dages test (obligatorisk) med 750-800 point = mulighed for tildeling af 2-års 
bedækningstilladelse ved fremstilling til kåring. Efter 2 år skal min. 10 føl være 

bedømt ved Dansk Varmblods følskuer eller hingsten skal have opnået min. 800 p. 
i Unghestechampionatet (hingste går uden for konkurrence – skal forinden 

kvalificeres via Egnethedstesten, også uden for konkurrence). Avlsledelsen 
beslutter herefter om hingsten kan færdigkåres eller få inddraget 

bedækningstilladelsen. Hingsten kan fremstilles til kåring i forbindelse hermed 

(frivilligt). 
 

2. Konkurrenceresultater: Hingste i alderen 5 – 7 år kan kåres, såfremt de er 

kvalificeret til finalen ved UVM. Disse hingste skal observeres på station, typisk i 
forbindelse med 10-dages observationstest.   

Hingste i alderen 6-9 år kan undtagelsesvis kåres, såfremt de har opnået særlige 
konkurrenceresultater på et alderssvarende niveau. Disse hingste skal observeres på 

station, typisk i forbindelse med 10 dages observationstest. 
Hingste over 9 år skal opfylde følgende krav: fem 1-3. placeringer ved CDI/CSI-stævner i 
minimum Intermediaire II/ 150 cm´s klasser. I særlige tilfælde kan dispenseres. Hingsten 

skal fremstilles til kåring.  
 

3. For hingste, der har aflagt brugsprøve i udlandet, tager avlsledelsen stilling til, om 
en sådan prøve opfylder Dansk Varmblods krav. Hingsten skal fremstilles til kåring. 

 
Avlsledelsen forbeholder sig ret til udvide eller indskrænke antallet af godkendelser. Består en 

hingst ikke brugsprøven på grund af arvelige defekter, eller utilstrækkelig egnethed i de for 
ridehesteavlen nødvendige discipliner, kan hingsten ikke fremstilles til kåring. 
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Kåring af ældre hingste med dansk fødselsregistrering 

           § 7 
 

Ældre varmblodshingste, der kan godkendes afstamningsmæssigt jvf. § 1, kan fremstilles til 
kåring, såfremt konkurrenceresultaterne berettiger til det i henhold til § 6, pkt. 2. 
 

Kåring af fuldblodshingste 

§ 8 
 

Fuldblodshingste behøver ikke at blive fremstillet til forbesigtigelse, men kan møde direkte til 
kåring.  

 
Stk. 2: Såfremt hingsten har tilfredsstillende løbsresultater, kan den kåres. 
 

Stk. 3: Øvrige fuldblodshingste følger Dansk Varmblods afprøvningssystem. 

 

Kåring af udenlandske hingste 

§ 9 

 
Avlsledelsen skal ved godkendelse af hingste fra udlandet sikre, at kun hingste af bedste kvalitet 

godkendes. På grundlag af dokumenterede oplysninger om hingstens avlspræstationer i 
hjemlandet og dens afstamning, afgør Avlsledelsen om hingsten kan fremstilles til kåring i 

Dansk Varmblod. 
 
Stk. 2: Hingste, der som føl er optaget i eller senere avlsgodkendt i et af DV godkendt 

forbund, jf. § 1, stk. 3, kan fremstilles og avlsgodkendes i Dansk Varmblod. 
 

Stk. 3: Hingste, der er født og registrerede i udlandet, kan fremstilles uden forbesigtigelse, 
såfremt de er anerkendte til avl i et af Dansk Varmblod godkendt forbund jf § 1, stk. 3. 

 

Stk. 4: Følgende forhold skal indgå i kåringskommissionens bedømmelse af hingsten: 
a)  Eksteriør 

b)  Afprøvningsresultat (hingsten skal have gennemgået en af Dansk Varmblod 
godkendt afprøvning på et acceptabelt niveau) 

c) Et passende antal afkom kan forlanges anvist til besigtigelse 

d)  Indekstal, såfremt de foreligger. 
 

 

Stk. 5:   Kåring og avlsgodkendelse kan ikke opnås, før alle ovennævnte punkter af kårings-
kommisionen er fundet i orden. 

 

   Hingsten skal i alle tilfælde fremstilles ved hingstekåring i Dansk Varmblod, undtagen 
hingste, der falder ind under reglerne i stk. 9 og stk. 10. 

 
Stk. 6: Hingste, godkendt til afprøvning i Dansk Varmblod, der afprøves via det løbende tyske 

afprøvningssystem, kan få bedækningstilladelsen forlænget med 1 år uden fremstilling, 

såfremt hingsten som 3-års aflægger en 14-dages test og som 4-års aflægger en 3-
dages sportstest  med min. 8,0 p i spring eller dressur. Ved prøveresultater under dette 

niveau, skal hingsten fremstilles for eventuelt tildeling af 1 års bedækningstilladelse. 
Når hingsten har fuldført sin udenlandske afprøvning, skal den fremstilles til endelig 
kåring i Dansk Varmblod. 
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Stk. 7: For 2 1/2- og 3 årige hingste gælder, at der ved de respektive forbunds  
   hingstekåringer kan rådgives ved køb af kårede hingste, hvis anmodningen er konkret 

(dvs., at hingsten er fremvist på fast bund for rådgiverne). Der kan også gives 
rådgivning til danske ejere, der fremstiller deres hingst ved en udenlandsk kåring. Der 

kan her gives skriftlig tilsagn om godkendelse ved 3 års kåringen i Dansk Varmblod, 
hvis der er mindst to medlemmer af avlsledelsen til stede, dog kan den ene erstattes af 

en overdommer eller af Avlskonsulenten.  
 

Stk. 8: Efter anmodning kan 4 årige og ældre hingste i særlige tilfælde besigtiges. Der kan kun 
afgives kåringstilsagn, hvis besigtigelsen foretages af minimum 2 medlemmer af 

kåringskommisionen. Kåringstilsagnet skal være skriftligt. I alle øvrige tilfælde er der 
tale om rådgivning, hvor afgørelsen af hingstens kåringsresultat skal finde sted ved 

fremstilling til ordinær- eller efterkåring i Danmark. 
 

 

Stk. 9: Efter anmodning kan hingste, der efter avlsledelsens vurdering er specielt 
værdifulde/attraktive for Dansk Varmblod avl, og som er avlsgodkendt i deres 

hjemland, som hovedregel besigtiges i udlandet af minimum 2 medlemmer af 
avlsledelsen og opnå kåring. I dette tilfælde skal hingsten ikke fremstilles ved en 
hingstekåring i Danmark. Ved kåringen afholdes alle omkostninger af hingsteejeren. 

 
Stk. 10: Avlsledelsen kan, på forespørgsel fra en hoppeejere til en  

   konkret hoppe uden normal kåringsprocedure og uden besigtigelse,  
   godkende en udenlandsk hingst, kåret i et af Dansk Varmblod 

anerkendt avlsforbund jf § 1, stk. 3. Disse hingste skal opfylde fastsatte minimums 

krav defineret af avlsledelsen. Hingste, der har været fremstillet til bedømmelse til 
Dansk Varmblod´s forbesigtigelse, kåring eller efterkåring og afvist, kan ikke 

efterfølgende godkendes via ansøgning. Til dækning af administrative udgifter betales 
et gebyr pr. hoppe, jvf. § 14. Ansøgning bør ske inden hoppen insemineres og senest 
inden 1 novemer i bedækningsåret. Overskrides denne frist, må der påberegnes et 

ekstra gebyr.  
 

Stk. 11: Udgifterne i forbindelse med rådgivning, anerkendelse eller kåring af hingste afholdes 
af stilleren (rekvirenten).  
 

Efterkåring 

§10 
 

Efterkåringen finder sted ca. 1 måned efter den ordinære kåring. 
Tilmeldes hingsten efter sidste tilmeldingsfrist til efterkåringen og/eller mangler der 

røntgenbilleder, afstamning DNA, WFFS-status o.l., kan hingsten kun deltage i efterkåringen 
mod ekstra gebyr. 

 

Dyrlægeundersøgelse m.m. 

§ 11 
Dyrlægeundersøgelse er obligatorisk. Afstamningskontrol, WFFS-status og røntgenfotografering 
ved første avlsgodkendelse er obligatorisk. 

I forbindelse med kåring og avlsgodkendelse udarbejdes et signalement af hingsten. Hingsten 
underkastes en sundhedsundersøgelse omfattende røntgenfotografering i henhold til gældende 

protokol. Endvidere skal ejeren underskrive en tro – og love attest på om hingsten har været 
opereret, i givet fald for hvad. De nævnte forhold skal kunne godkendes for at en 
avlsgodkendelse kan opretholdes. 
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Avlsvurdering 

§ 12 
 

Avlsledelsen foranstalter følbedømmelse, udregner indeks og anden avlsværdivurdering.  

Afkåring 

§ 13 
 

Dansk Varmblods hovedbestyrelse kan til enhver tid efter indstilling fra avlsledelsen inddrage en 
given avlsgodkendelse eller kåring af en hingst, når det skønnes at afkommet er tilført uheldige 

egenskaber eller ikke er af tilstrækkelig god kvalitet. 
 

Endvidere kan Dansk Varmblods hovedbestyrelse til enhver tid inddrage en given avlsgod-
kendelse eller kåring af en hingst, såfremt hingsteejeren ikke overholder forbundets regler. 

Gebyrer m.m. 

§ 14 

 
Stk. 1: For at stå på Dansk Varmblods hingsteliste betales et gebyr. Hingste skal tilmeldes 

hingstelisten hvert år og kan først optages, når de er godkendt/kåret af DV og har 

bestået en godkendt brugsprøve. Er hingsten ikke tilmeldt hingstelisten, kan afkommet 
ikke registreres i Dansk Varmblod. Før brug af hingste som ikke er opført på DV’s 

hingsteliste, betaler den pågældende hoppeejer et gebyr pr. føl, der svarer til ca. 10% 
af det årlige gebyr for at stå på Dansk Varmblods hingsteliste. 

 

Stk. 2: De nævnte gebyrer kan til enhver tid reguleres af hovedbestyrelsen. 

Stambogsføring og inseminering 

§ 15 
 

I forbindelse med hver fremstilling af hingsten til kåring, offentliggøres en karakteristik af 
hingsten. 
 

Hovedbestyrelsen fastsætter gebyrer for anmeldelse, kåringsbevis og optagelse i stambogen 
m.v. 

 
Hingsteejeren har pligt til at følge de til enhver tid gældende regler om registrering af 
bedækninger og føl fastsat af Landsudvalget for Heste. 

 

 

Dispensation 

§ 16 

 
Der kan i særlige tilfælde dispenseres for ovenstående regler. 
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REGLER FOR STATIONSAFPRØVNING AF HINGSTE 

Formål 

§ 1 

 

Formålet med stationsafprøvningerne er at tilvejebringe viden om de unge hingstes 
temperament, præstationsmæssige potentiale i springning eller dressur samt eventuelle arvelige 
defekter. Træningen og bedømmelsen af hingstene skal foretages under skyldig hensyntagen til 

deres alder og udvikling. 

Generelt 

§ 2 

10-dages observationstest 
Testen afvikles om foråret umiddelbart efter hingstekåringen og efter efterkåringen, og er en 

observationstest af ca. 10 dages varighed. Testen er åben for godkendte 3- og 4 års samt ældre 
hingste, der ikke tidligere har været afprøvet. I perioden trænes hingstene let i henhold til 
anerkendte principper for uddannelse af ungheste. Hingstene observeres i stalden for 

staldunoder og i forbindelse med den almindelige, daglige håndtering. Træningen omfatter 
ridning, men ikke springning med rytter. Der gives ingen karakterer, og der er ingen afsluttende 

prøve. Avlsledelsen og Træningslederen beslutter i samråd, hvilke hingste, der har bestået 
observationstesten. Efter testen udarbejdes en træningsbeskrivelse for hver enkelt hingst. Det 
skal af træningsbeskrivelsen fremgå, hvis særlige hændelser eller observationer har påvirket 

træningsforløbet. Det noteres, hvis hingsten har stereotyper. 
 

Formålet med observationstesten er at frasortere hingste med dårligt temperament eller andre 

for avlshingste uheldige egenskaber.  De hingste, der har bestået observationstesten, tildeles 
bedækningstilladelse for samme år. 

 

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 til afprøvning ved kåring. Ejeren beslutter ved tilmelding 
hvilken disciplin, hingsten skal afprøves i. Er hingsten tilmeldt dressur-disciplinen afsluttes 

testen med en prøve i gangarter samt en fremmedryttertest. Er hingsten tilmeldt spring-
disciplinen afsluttes testen med en prøve i springning med rytter samt en fremmedryttertest. 
Det er også muligt at tilmelde i begge discipliner. 
 

Hingste, godkendte ved kåring, der opnår minimum 800 point i spring- eller dressurdisciplinen, 
vil ved den efterfølgende hingstekåring opnå endelig kåring.  
 

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

Dressurhingste: 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 få inddraget bedækningstilladelsen. Hingsten kan fremstilles til kåring i 

forbindelse med denne vurdering (frivilligt). 
 

Springhingste: mulighed for tildeling af 2-års bedækningstilladelse ved fremstilling til kåring. 

Efter 2 år skal min. 10 føl være bedømt ved Dansk Varmblods følskuer eller hingsten skal have 
opnået min. 800 p. i Unghestechampionatet (hingsten går uden for konkurrence – skal forinden 
kvalificeres via Egnethedstesten, også uden for konkurrence). Avlsledelsen beslutter herefter om 

hingsten kan færdigkåres eller få inddraget bedækningstilladelsen. Hingsten kan fremstilles til 
kåring i forbindelse hermed (frivilligt).  

 
Det er ikke en forudsætning for opnåelse af bedækningstilladelse/endelig kåring, at de 
godkendte hingste har bestået 10-dages observationstesten.  
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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 de afsluttende prøver 

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 alle delprøver skal hingsten vises under egen rytter. Hingsten skal være let 
redet, dvs. acceptere rytter i de 3 gangarter. I forbindelse med indsyning til 35 dages test skal 
hingste, tilmeldt springdisciplin, vises i springning under egen rytter. 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 der til, at der er foretaget tandeftersyn og at hingstens skeletværdier er 
checket 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 to specialdommere i 

henholdsvis dressur og springning. Avlsledelsens specialdommere 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.  
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Den afsluttende prøve til 35-dages testen gennemføres på én dag. Dressurhestene vises i 

gangarter under daglig rytter samt afprøves af testrytter. Springhestene vises i springning med 
daglig rytter og testrytteren.  

Hingste der afprøves i begge discipliner, testes ved midtvejsprøven i begge discipliner, men på 
afslutningsdagen kun i den primære disciplin. Formålet er at give hingsten de optimale 

betingelser i dens primære disciplin på afslutningsdagen. 
 
Hingstene bliver bedømt i aldersgrupper (hhv. 3 års, og 4 års- og ældre). 

Prøvens resultat 

§ 7 

35-dages prøven 
 
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 

 

Resultatberegningen for springdisciplinen for 3-, 4- og 5-års hingste vægtes efter nedenstående 
retningslinier. Hingstene bedømmes i springning med rytter på en relevant alderssvarende bane. 

 

 

Springdisciplin 
 

Træningsleder AL’s 
special-

dommere 

Testrytter 
 

I alt 

Ridelighed 9 9 9  

 
 

Galop 4 4 6 

Teknik 11 12  

Kapacitet 14 12 10 

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 skal være uden arvelige defekter. Temperamentet 
vurderes af træningslederen som bestået/ej bestået.  
 

Bedømmelse af ridelighed 
Ved vurderingen af hingstens ridelighed lægges vægt på dens opmærksomhed, accept af og 

svar på hjælperne, gålyst og lærevillighed samt at hingsten er smidig og funktionel.  
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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 springteknik og kapacitet 
Bedømmelsen foregår ved springning med daglig rytter/testrytter. Bedømmelsen er opdelt i 

teknik og kapacitet. Ved bedømmelse af teknik lægges vægt på taksation, benteknik og brug af 
ryg. Kapacitet defineres som talent og potentiale som springhest. Endvidere lægges vægt på, at 
hingsten springer rationelt i forhold til forhindringshøjden samt udviser stort mod.  

 

Bedømmelse af galop i forbindelse med springdisciplinen 
Hingstens galop vurderes i forbindelse med springning med daglig rytter/testrytter. Der ønskes 

en indundergribende, rummelig og smidig galop med stor balance. 

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 to specialdommere i henholdsvis 
dressur og springning. 

Afprøvning af fuldblods- og araberhingste 

§ 9. 
 

10-dages observationstest 
3- og 4-års samt ældre forædlerhingste, der ved kåring er godkendt til afprøvning, kan tilmeldes 

10-dages testen sammen med varmblodshingstene. Afprøvningen sker efter samme regler som 
for varmblodshingstene. Består hingstene tildeles de bedækningstilladelse samme år. 
 

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 spring eller 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 tilladelse 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 få inddraget 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 
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RETNINGSLINER FOR UDNÆVNELSE AF ELITEHINGSTE 
 

Avlsledelsen tager én gang årligt stilling til udnævnelsen af Elitehingste i Dansk Varmblod. Der 

ansøges herom inden 1. oktober og ansøgningen er gratis. Såfremt der ikke er vedlagt 

tilstrækkelig dokumentation, returneres ansøgningen. 

 

Avlsledelsen kan på et hvilket som helst aldersniveau udnævne hingste til Elitehingste. Hingsten 

skal opfylde mindst 4 af nedenstående grundlæggende krav. Hvis hingsten ikke opfylder punkt 

2, skal punkt 6 være opfyldt. Kun Dansk Varmblods registrerede afkom kan indgå i 

udnævnelsen. I særlige tilfælde kan en hingst udnævnes til Elitehingst alene på baggrund af pkt. 

1, såfremt den har opnået helt ekstraordinære konkurrenceresultater på højeste internationale 

niveau.  

 

1.  Hingsten har udvist god egenpræstation i sport, og mindst opnået status svarende til A-

hest. 

2. Dressurhingste: Mindst 30 stk. afkom er fremstillet og bedømt i Dansk Varmblod. 

Minimum 50% af det bedømte afkom er kåret til DH eller udtaget til hingstekåring.  

Springhingste: Mindst 10 stk. afkom er fremstillet og bedømt i Dansk Varmblod. Minimum 

50% af det bedømte afkom er kåret til DH eller udtaget til hingstekåring. 

3. Hingsten har flere Dansk Varmblod registrerede afkom, der har opnået markante 

resultater i konkurrence eller ved afprøvninger (f.eks. et højt sadelkåringsresultat, 

placeringer ved Unghestechampionat eller DRF finale, deltagelse ved UVM m.v.). 

4. Hingsten har et dansk dressur- eller springindeks på min. 120, som indikerer, at hingsten 

er blandt de 16% bedste i Dansk Varmblod. 

5. Dressurhingste har mindst 5 Dansk Varmblods registrerede afkom, der har kvalificeret sig 

til finalen ved DRF´s championat. Springhingste har mindst 3 Dansk Varmblod 

registrerede afkom, der har kvalificeret sig til finalen ved DRF´s championat 

6.      Hingsten har flere stykker afkom med status svarende til min. A-hest. 

 
I særlige tilfælde dispenseres. 
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Regler for B-,  A- og S-heste 

 

Kriterierne for at opnå status som A- B- og S-heste er følgende: 
 

Springning B-Hest A-Hest S-Hest 

Kriterier Fejlfri 

hovedspringning 

Fejlfri 

hovedspringning 

Fejlfri 

hovedspringning 

Stævnekat. C – eller højere B eller A B eller A 

Sværhedsgrad 3 4 5 

Antal gange 3 3 3 

 

Dressur 

 

B-Hest A-Hest S-Hest 

Kriterier Opnået 60% Opnået 60 % Opnået 60 % 

Stævnekat. C- eller højere B eller A B eller A 

Sværhedsgrad 3 4 7 

Antal gange 3 3 3 

 

Military 

 

B-Hest A-Hest S-Hest 

Kriterier Dressur min. 50 

%,Terræn 0 fejl 

på 

forhindringer. 

Springning: max 

4 nedslag 

Dressur min. 50 

%,Terræn 0 fejl 

på forhindringer. 

Springning: max 

4 nedslag 

Dressur min. 50 

%,Terræn 0 fejl 

på forhindringer. 

Springning: max 

4 nedslag 

Sværhedsgrad 3 

(=CNC 1* og 

CCI 1*intro) 

4 

(=CNC2* 

og  CCI2* S/L) 

6 

(=CNC4* og 

CCI4* S/L) 

Antal gange 2 2 2 

 

Definition af S-Hest  
For at blive S-hest i springning: 3 resultater med fejlfri hovedspringning i sværhedsgrad 5 eller 
højere ved B-stævner eller højere. Resultater opnået ved metode C medregnes ikke. 

Pr. 10.12.2008 er S-status for heste for dressur ændret til: 
For at blive S-hest i dressur: 3 resultater med mindst 60% i sværhedsgrad 6 eller højere ved B-

stævner eller højere. 
 
Vedtaget af Hovedbestyrelsen den 20.11.96 
Ændringer af §5, stk. 8, §10 og §11 er vedtaget af Hovedbestyrelsen den 20.11.96 
Gældende fra 1. april 1997 

Ændringer foretaget januar 1999, jvf. ny avlsplan 

Ændringer foretaget april 2004 
Ændringer foretaget april 2011  
Ændringer foretaget april 2021 
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REGLER FOR KÅRING AF HOPPER 

 

§ 1 

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 hesten selv og 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),  

Norwegian Warmblood Association (NWB), Norwegian Danish Warmblood Society (NDWB), 
Rheinisches Pferdestammbuch (RHEIN), Springpferdezuchterverband Oldenburg – International 
e.v., Stud-book Francais du Cheval Anglo-Arabe (AA/ANAA), Stud-book Francais du Cheval Selle 

Francais (SF/ANSF), 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), 

Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TAF) samt Deutsche Sport Pferd, som er en 
sammenslutning af Landesverband Bayerischer Pferdezüchter (BAVAR, nu DSP), 

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt (BRAND, nu DSP), Pferdezuchtverband Baden-
Württenberg (BAD-WÜ, nu DSP), Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar (ZWEIB, nu DSP), 
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (SATHÜ, nu DSP). 

 
Dispensation fra ovenstående kan i særlige tilfælde tildeles.  

 
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/avlsgodkendelse 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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§ 2 

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. Undtaget herfra er, hvis en fra dommerpanelt stopper hoppen under 

kåringsforløbet. Undtaget herfra er også hopper bedømt  
ved én-dommerkåring. 
 

§ 3 

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),  

              Dansk Registerstambog (DR), 
              eller de optages i Forregisteret (FOR) 

 
Stk. 4: Ved kåringen udfærdiges en lineær registrering af hoppens eksteriør, gangarter eller 

springegenskaber. Herudover gives enkeltkarakterer fra 0-10, inklusiv halve karakterer 

for:  
  

 1. Type og kropsform. 
 2. Hoved og hals 
 3. Skulder og manke. 

 4. Overlinie og bagpart 
 5. Forlemmer 

 6. Baglemmer. 
 7. Helhed.  
 

Dressurheste vurderes endvidere i skridt, trav og galop. Springheste vurderes i galop, 
men ikke i skridt og trav. 

 
Der benyttes en karakterskala fra 0 til 10, hvor 10 er højeste karakter. 

Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og hoppens kåringsklasse 
således: 
DH: 8 - 10 

DS:  6 - 7,5 
DR: 5 - 5,5 

Afvist: 0 - 4,5 
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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 15 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 sadelkåring, 1-dags afprøvning, stationsafprøvning og egnethedstest, 

er der udtagelse af Dansk Varmblods registrerede hopper til Elitehoppeskuet. Der kan 
ikke udtages hopper ved eksteriør, hjemmekåring og en-dommer-kåring. 

 
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. 
 

§ 4 

Kåringsklasser 

 

Stk.1:   For kåring til DH kræves: 
 en størrelse på min 160 cm i stangmål 

 et særdeles godt eksteriør og en god elastisk bevægelse eller særdeles gode 
springegenskaber 

 fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV 

 helhedskarakter mindst 8. Ingen enkeltkarakterer under 5. 
 kåring i tre led. 

 
Stk. 2:  For kåring til DS kræves: 

 en størrelse på min. 155 cm i stangmål 

 et godt eksteriør og en acceptabel bevægelse eller springegenskaber 
 fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV 

 helhedskarakter på mindst 6. 
 kåring i min. hvert andet led, under forudsætning af at afstamning kan godkendes til 

hovedafsnittet 

 
Stk. 3:  For kåring til DR kræves: 

 en størrelse på min. 148 cm i stangmål 
 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. 

 fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV 
 helhedskarakter på mindst 5. 

 kåring i min. hvert andet led, under forudsætning af at afstamningen kan godkendes 
til hovedafsnittet. 

 
Stk. 4: Hopper med DV-kåring i min 3 led vil altid blive kåret i min. DR 

 

Stk.5:  For optagelse i Elitehoppestambogen se specielle regler. 
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§ 5 

Kåring af forædlerhopper 

 

Fuldblods og araberhopper skal minimum have karakterer til DS for at opnå kåring. 

 

§ 6 

Bilag til stambogens hovedafsnit 

 

Stk.1:  For optagelse i bilaget til stambogens hovedafsnit, benævnt forregister (FOR) kræves: 

 en størrelse på min. 148 cm i stangmål 
 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. 
 fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommission godkendt af DV 
 helhedskarakter på mindst 5. 

 
Stk. 2: Bilaget opdeles i tre afsnit, afhængig af antal krydsningsgenerationer: Afsnit F3, F2 og 

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

anerkendt afstamning. 

 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. 
 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.  
 

§ 7 

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: 
 Frederiksborgavlen før 1.1.1977 
 Dansk Sportheste Avlsforbund (DSA) før 1.1.1979 

 Danmarks Lette Hesteavl (DLH) før 1.1.1979 
 

Stk.3:  Oldenborghopper registreret i DOA, kan kåres i hovedafsnittet, såfremt der er 
kåring i tre led. 

 

Stk.4:  For hopper af ren fuldblodsafstamning eller af ren araberafstamning jvf. § 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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§ 8 

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. 
 

§ 9 
Stk. 2: Hjemmekåring 

Det er muligt at få hjemme-kåret hopper på opstaldningsstedet af to dommere fra Dansk 
Varmblods dommerliste efter samme forretningsorden, som til eksteriørbedømmelse på 

kåringsplads. Hopperne har mulighed for kåring i højeste klasse, såfremt afstamning og 
stangmål berettiger hertil. Omkåring af tidligere kårede hopper kan ikke finde sted ved hjemme-
kåring, og hjemme-kårede hopper kan ikke genfremstilles samme år. Hoppeejeren betaler 

udgifterne ved denne særfremstilling.  
 

Stk. 3: Én dommer-kåring 
Der er mulighed for én-dommer-kåring på opstaldningsstedet, foretaget af én dommer fra 
Dansk Varmblods dommerliste. Der foretages en lineær registrering og gives karakterer for 

eksteriør og lemmer, men gangarter/springevner bedømmes ikke. Hoppen kan højest opnå 
kåring i DS, med mindre den har rideresultater, der berettiger til et ”R”. I så fald er der 

mulighed for kåring i RDH. Én-dommer-kåringen markeres med en stjerne foran kåringsgraden, 
f.eks. *DS. Omkåring af tidligere kårede hopper kan ikke finde sted ved én-dommer-
kåring.  Dog må hopper, der er blevet én-dommer-kåret, gerne stille til omkåring samme år, 

idet gangarter/springevner ikke er bedømt. Dette vil betrages som en ny fremstilling hvor 
tidligere karakterer evt. kan rettes ned. Hoppeejeren betaler udgifterne ved denne 

særfremstilling.  
*DS (8 i helhed) kan rettes op i *RDH ved henvendelse til Dansk Varmblods sekretariat , hvis 
hoppen senere består en rideprøve. 

*DS (8 i helhed) kan ikke give point i Elitehoppeansøgning men * RDH kan give point. 
 

 

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  
Justeret Marts 2010 
Justeret Marts 2011  
Justeret April 2017 

Justeret April 2018 
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PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1-

DAGSAFPRØVNING AF HOPPER 
 

§ 1 

Formål 

 
Dansk Varmblods formål med sadelkåringen er at samle en eksteriørvurdering og en ridemæssig 

afprøvning i én bedømmelse for at få det bedst mulige indtryk af hoppens anlæg som avls- og 
ridehest. Sadelkåring består af en kåringsdel og en valgfri brugsprøve indenfor dressur- eller 

springdisciplinen. Er hoppen tidligere eksteriørkåret deltager den kun i en af brugsprøvens 
discipliner (1-dagsafprøvning). Det samme gælder, hvis hoppen tidligere er sadelkåret i én 
disciplin og nu ønskes afprøvet i den anden disciplin. 

 
Sadelkåringen er primært målrettet 3-årige hopper, men også ældre hopper kan deltage, dog 

gælder her særlige krav til bestået rideprøve jf. stk. 5. 
 
Stk. 2. Ledelse 

Dansk Varmblods kåringskommission ved arrangementet. 
 

Stk. 3. Dommere 
Der anvendes fortrinsvist dommere fra Dansk Varmblods avlsledelse, evt. bistået af 
dommere fra Dansk Varmblod’s dommerliste. 

 
Stk. 4. Deltagere 

Hopper, som kan avlsgodkendes i Dansk Varmblod, jvf. regler for kåring af hopper. 
 
Stk. 5. Discipliner 

Sadelkåringen består af en eksteriørvurdering ifgl. "Regler for kåring af hopper", og en 
brugsprøve. Ved brugsprøven vælges mellem afprøvning i dressur- eller 

springdisciplinen. I dressurdisciplinen skal hoppen fremvises under egen rytter. I 
springdisciplinen skal hoppen løsspringe og fremvises under egen rytter. Der kan gives 
halve karakterer efter en skala fra 0 - 10, hvor 10 er højeste karakter.  

 
§ 2 

Bedømmelser 
 

Stk. 1. Eksteriørbedømmelse 
Afholdes på fast bund. Hoppen møder uden sadel og gamacher/bandager. Efter opstilling 
mønstres hesten frem og tilbage, først i skridt dernæst i trav. 

Dommere: Dansk Varmblods dommere. 
 

Der gives karakterer (fra 1-10, inklusive halve karakterer) for følgende: 
1. Type og kropsform  5. Forlemmer  
2. Hoved og hals  6. Baglemmer 

3. Skulder og manke  7. Helhed 
4. Overlinie og bagparti   

Dressurheste vurderes endvidere i skridt, trav og galop. Springheste vurderes i galop, 
men ikke skridt og trav. Fra 2014 suppleres karaktererne endvidere med en lineær 
vurdering af de enkelte egenskaber, vurderet ud fra de biologiske yderpunkter.  
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Stk. 2. Løsspringning 

Løsspringningsskitsen findes på www.varmblod.dk og offentliggøres én gang årligt i 
Ridehesten. 

 
Foregår i ridehus over 3 forhindringer: 

I hjørnet laves et indspring med bom.  
1. forhindring: stationata med bomme 
2. forhindring: oxer med bomme. 

3. forhindring: oxer med bomme. 
 

Ved alle forhindringer ligger 1 bom foran på jorden. Husk 3-4 bomme i reserve.  
 
Afstande: indspring med bom placeres  3,5 m. før 1. forhindring. Afstand fra 1.-2. 

forhindring: ca. 3,5 m. Afstand fra 2.-3. forhindring: ca. 7,4 m. Afstand fra 3.-4. 
forhindring: ca. 7,5 m. Afløb min. 20 m. lige linie. Højden og afstandene på alle spring 

skal kunne justeres efter dommernes anvisning. Springets højde varieres efter hestens 
evner og dommernes skøn, vejledende højde 1,20 m. Hoppen møder uden sadel og med 
aftagelig tøjle. Der gives 2 karakterer for: kapacitet og teknik. Der afsættes ca. 6 min. 

pr. hoppe. 
 Dommere: Min. 2, hvoraf min. en indgår i avlsledelsen. 

 
Stk. 3. Gangartsbedømmelse 

Foregår i ridehal på en 20x60 bane, hvor dommerne står i midten. Hvis ridehallen 

er større, afskærmes banen med dressurhegn.  
Hopperne bedømmes to ad gangen, og der må rides i letridning i trav og let sæde i 

galop. Rytterne rider på dommernes anvisninger i ca. 5-6 min. pr. hold. Følgende øvelser 
indgår: Skridt for både lange tøjler og anstillet, arbejdstrav og arbejdsgalop på begge 
volter samt let øgning på langsiden. Desuden skal hoppen vises for forlænget tøjle i trav 

for at vise, at den skal strække sig ned og frem. Hopperne rides på lige linier og store 
volter.  

Dommerne giver de dressurbetonede hopper 5 karakterer for: skridt, trav og galop samt 
for ridelighed og kapacitet. De springbetonede hopper får karakterer for springgalop og 
ridelighed. 

Dommere: Min. 2, hvoraf én indgår i avlsledelsen. 
Efter endt gangartsbedømmelse gives en kort karakteristik og kåringsresultatet 

offentliggøres, mens hoppen skridter for en lang tøjle. Bliver hoppen ikke udtaget til 
finalen, slutter bedømmelsen her. De bedste udtages til en finale, hvor hoppen skal 
mønstres ved hånd. Herunder er der mulighed for udtagelse til Eliteskuet.  

 
  

http://www.varmblod.dk/
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Stk. 4. Vægtning for udregning af brugsprøve 
 

Dressurdisciplin 
 

Gangartsbedømmelse m. rytter Dommere  I alt 
Skridt     20% 

Trav     20% 
Galop     20% 
Ridelighed     20% 

Kapacitet    20%   100%  
 

 
Springdisciplin 
 

Løsspringning    Dommere  I alt 
Teknik     25% 

Kapacitet    25% 
Gangartsbedømmelse m. rytter 
Galop     25% 

Ridelighed    25%   100% 
 

Ad § 2, stk. 4 
 
Bedømmelse af ridelighed 

Ved vurdering af hoppens ridelighed lægges vægt på dens opmærksomhed, accept af og svar på 
hjælperne, gålyst og lærevillighed samt at hoppen er smidig og funktionel bygget. 

 
Bedømmelse af gangarter og kapacitet 
Der gives karakterer for de enkelte gangarter samt kapacitet som dressurhest. Kapacitet 

defineres som talent og potentiale som dressurhest. 
 

Bedømmelse af springteknik og kapacitet 
Bedømmelsen foregår ved løsspringning. Ved bedømmelse af teknik lægges vægt på taksation, 
benteknik og brug af ryg. Kapacitet defineres som talent og potentiale som springhest. 

Endvidere lægges vægt på, at hoppen springer rationelt i forhold til forhindringshøjden samt 
udviser stort mod. 

 
Bedømmelse af springgalop i forbindelse med springdisciplinen 
Hoppens springgalop vurderes i forbindelse med gangartsprøven under rytter og testrytter. Der 

ønskes en indundergribende, rummelig og smidig galop med stor balance. 
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Stk. 5. Krav til bestået brugsprøve 
 

Ved bestået brugsprøve tildeles et ”R” foran kåringsgraden. 
 

3-årige hopper har bestået brugsdelen, såfremt de opnår 675 point i enten dressur- eller 
springdisciplinen. 

 
4-årige og ældre hopper har bestået brugsdelen, såfremt de opnår 700 point i enten dressur- eller 
springdisciplinen. Såfremt hoppen afprøves om 4-årig, og samme år selv har opfostret et føl i min. 

3 mdr., er grænsen for bestået 675 point. 
 

3-årige fuldblods- eller araberhopper har bestået brugsdelen, såfremt de opnår 650 point i enten 
dressur- eller springdisciplinen. For 4-årige og ældre fuldblods- eller araberhopper er grænsen 
for bestået 675 point. 

 
 

§ 3 
1-dagsafprøvning 

 

For tidligere kårede hopper, uden brugsprøve, kan sadelkåringens brugsdel aflægges som en 1-
dagsafprøvning sammen med sadelkåringshopperne. 1-dags afprøvningen foregår som til 

sadelkåringen, men uden eksteriørbedømmelsen.  
 
 

 
 

 
 
 
Vedtaget af HB, den 7/6-1994 
Justeret maj 1995 og 1997 
Justeret jvf. beslutning på repræsentantskabsmødet d. 14.02.98 
Justeret April 2002 
Justeret marts 2003  

Justeret april 2004  
Justeret april 2005 
Justeret april 2006 
Justeret april 2007  
Justeret februar og juni 2008 
Justeret marts 2009 
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REGLER FOR STATIONSAFPRØVNING AF HOPPER 

 

§ 1. 

Ledelse 

 

Teknisk Tilsynsførende er ansvarlige for prøvens gennemførelse. 

 

§ 2. 

Deltagere 

3-årige og ældre hopper, som kan avlsgodkendes i Dansk Varmblod, jvf. regler for kåring af 
hopper. Hopperne skal være redet minimum en måned før indsyningen. Er hoppen ikke kåret 

ved indsyningen, kan der foretages en kåring i forbindelse med den afsluttende prøve. Ved den 
afsluttende prøve bedømmes hoppen af træningslederen og to Dansk Varmblods dommere, 
fortrinsvist fra avlsledelsen. 

 
4-års og ældre hopper, som kan avlsgodkendes i Dansk Varmblod, jvf. regler for kåring af 

hopper. Hopperne skal være redet minimum en måned før indsyningen. 

 

§ 3. 

Drægtighed 

Det anbefales, at den drægtige hoppe har mindst 4 måneder til foling ved prøvens afslutning. 

Ligeledes bør hoppen tidligst deltage i stationsafprøvningen 4 måneder efter foling.  
Hoppen må ikke have føl ved siden under prøven. 
 

§ 4. 

Indsyning 

Hoppen mønstres. Den skal møde velsoigneret, beskåret og i god kondition.  
 
Hopper 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 hoppen 1 gang årligt. 

Vaccinationen skal dække til testens afslutning. Det anbefales, at hoppen også er vaccineret 
mod Herpesvirus I og IV. Endvidere anbefales det, at alle vaccinationer er foretages indenfor det 

seneste halve år for at dække hoppen bedst muligt ind. 
 
Det henstilles til at hoppen har gennemgået tandeftersyn i god tid inden indsyningen.  

 
Træningslederen forbeholder sig ret til at afvise hopper. 

 

 
 

 
§ 5. 

Hjemsendelse 

Hoppen kan hjemsendes, såfremt den viser sig at være ureel under rytter, eller viser alvorlige 
unoder. Dette vurderes af træningslederen i samråd med Teknisk Tilsynsførende. 
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§ 6.  

Discipliner 
Ved tilmelding kan der vælges mellem afprøvning i en dressur- eller springdisciplin. I 

dressurdisciplinen skal hoppen fremvises under rytter. I springdisciplinen skal hoppen løsspringe 
og fremvises under rytter. Der kan ikke tilbydes afprøvning i begge discipliner til samme 
stationsafprøvning. 

 

§ 7. 

Prøvens gennemførelse 
Prøven består af træningsperioden og en afsluttende prøve. I alt varer prøven 1 måned. 
Træningen forestås af en træningsleder. Det er dennes opgave med reference til Teknisk 
Tilsynsførende at træne og uddanne hopperne samt klargøre dem bedst muligt til den 

afsluttende prøve. Træningslederen skal gennem det daglige arbejde med hopperne vurdere 
disse med henblik på karaktergivning. 

 

§ 8. 

Prøvens resultat 
De afsluttende prøver gennemføres på én dag. Hoppernes præstationer bedømmes af 
dommere. De givne karakterer vægtes efter nedenstående retningslinier, og resultatet udregnes 

for den valgte disciplin. Der gives halve karakterer fra 0 til 10, hvor 10 er højeste karakter. Alle 
gennemsnit udregnes med 1 decimal. 
 

Ved bestået prøve tildeles hoppen et ”R” foran kåringsgraden.  
 

3 årige hopper har bestået prøven, såfremt de opnår 675 point i enten dressur- eller 
springdisciplinen.  
 

4 årige og ældre hopper har bestået prøven, såfremt de opnår 700 point i dressur- eller 
springdisciplinen. Såfremt hoppen afprøves som 4 årig, og samme år selv har opfostret et føl i 

min. 3 mdr., er grænsen for bestået 675 point. Der skal gøres opmærksom på, at der ikke kan 
medbringes føl ved stationsafprøvning, se §3. 

 
3 årige fuldblods- eller araberhopper har bestået brugsdelen, såfremt de opnår 650 point i enten 
dressur- eller springdisciplinen. For 4 årige og ældre fuldblods- eller araberhopper er grænsen 

for bestået 675 point. 
 

Uafhængigt af slutresultatet kan Teknisk Tilsynsførende i samråd med Træningsleder undlade at 
godkende en prøve som bestået, såfremt hoppen i træningsperioden eller ved de afsluttende 
prøver har vist sig at være ureel, har vist alvorlige unoder eller har defekter, der må anses for 

at være arvelige.  
 

Brugsdelenes vægtfordeling: 
 
Dressurdisciplin 

 
 

Gangartsbedømmelse m. rytter  Træningsleder Dommere  I alt 
Skridt       10%   10% 
Trav       10%   10% 

Galop       10%   10% 
Ridelighed      10%   10%  

Kapacitet      10%   10%  100% 
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Springdisciplin 
 

 
Løsspringning    Træningsleder Dommere  I alt 

Teknik      12,5%  12,5% 
Kapacitet      12,5%  12,5% 

Gangartsbedømmelse m. rytter       
Galop       12,5%  12,5%  
Ridelighed      12,5%  12,5% 100%  

    
 

Bedømmelse af ridelighed, villighed og gålyst 
Vurderes under rytter i ridehus af træningsleder og dommere. Ved vurdering af hoppens ridelighed 
lægges vægt på dens opmærksomhed, accept af og svar på hjælperne, gålyst og lærevillighed 

samt at hoppen er smidig og funktionel bygget. 
 

Bedømmelse af gangarterne og kapacitet 
Hoppen bedømmes under rytter i ridehus, og både træningsleder og dommere giver karakterer 
for de enkelte gangarter. Træningsleder og dommere giver endvidere en karakter for hoppens 

kapacitet som dressurheste. Kapacitet defineres som hoppens talent og potentiale som 
dressurhest. 

 

Bedømmelse af springevner 

Bedømmelsen af hoppen sker under løsspringning i ridehus. Både træningsleder og dommere 
giver karakterer. Der gives karakterer for hestens springteknik, omfattende elementerne 
taksationsevne, benteknik og brug af ryg. Endvidere gives karakterer for hoppens kapacitet, 

defineret som talent og potentiale som springhest.  
 

§ 9. 
 

Prøvens afvikling 
 

Træningslederens karakterer skal være afgivet forud for prøvedagen. Hoppen til afprøvning i 

dressurdisciplinen testes i gangarter med daglig rytter.  Hoppen til afprøvning i springdisciplinen 
afprøves først i løsspringning, herefter i gangarter med daglig rytter. Efter endt 

gangartsbedømmelse gives en kort karakteristik, mens hoppen skridter for en lang tøjle. De 
bedste udtages til en finale, hvor hoppen mønstres ved hånd. Herunder er der mulighed for 
udtagelse til Eliteskuet.  

 

 
Revideret april 2004 
Revideret april 2006 
Revideret april 2007 

Revideret april 2008   
Revideret april 2010 
Revideret april 2011 
Revideret april 2012 
Revideret april 2013 
Revideret april 2017   

Revideret jf. beslutning på Repræsentantskabsmødet d. 8.02.2020   
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REGLER FOR TILDELING AF "R" 
 

Hopper kåret i Dansk Varmblod kan få tilføjet et "R", som tegn på egen eller afkoms ridelighed, 
til deres kåringsgrad (eks. RDH, RDS, RDR eller ROR) såfremt de opfylder et af nedenstående 

krav: 
 

 Hoppen har bestået en stationsafprøvning, 1-dagsafprøvning eller sadelkåring   
 Hoppen har bestået en regional egnethedstest som 4-årig i enten dressur eller 

springdisciplinen.  
 Hoppen er ved ridekonkurrencer kvalificeret som B-hest, jvf nedenstående regler. 
 Hoppen har i en af de indledende runder i Dansk Rideforbunds championat for 

dressurheste opnået 7,5 i gennemsnit af karaktererne for brugsegenskaberne eller i 
Dansk Rideforbunds championat for springheste opnået 7,5 i springkarakter. 

 Ved ridekonkurrencer under DRF skal mindst to af hoppens afkom være B-heste, 
eller 1 afkom være A-hest, eller et hingsteafkom har bestået materialprøven for 

hingste. 
 Fuldblodshopper kan undtagelsesvist tildeldes et R på baggrund af ekstraordinære 

gode løbsresultater (behandles efter ansøgning af Avlsledelsen) 

 

 Regler for B- A- og S-heste 

 

Kriterierne for at opnå status som A- B- og S-heste er følgende: 
 

Springning B-Hest A-Hest S-Hest 

Kriterier Fejlfri 

hovedspringning 

Fejlfri 

hovedspringning 

Fejlfri 

hovedspringning 

Stævnekat. C – eller højere B eller A B eller A 

Sværhedsgrad 3 4 5 

Antal gange 3 3 3 

 

Dressur B-Hest A-Hest S-Hest 

Kriterier Opnået 60% Opnået 60 % Opnået 60 % 

Stævnekat. C- eller højere B eller A B eller A 

Sværhedsgrad 3 4 7 

Antal gange 3 3 3 
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Military 

 

B-Hest A-Hest S-Hest 

Kriterier Dressur min. 50 

%,Terræn 0 fejl 

på 

forhindringer. 

Springning: max 

4 nedslag 

Dressur min. 50 

%,Terræn 0 fejl 

på forhindringer. 

Springning: max 

4 nedslag 

Dressur min. 50 

%,Terræn 0 fejl 

på forhindringer. 

Springning: max 

4 nedslag 

Sværhedsgrad 3 

CNCI*/ 

CCI1*intro) 

4 

(CNC2*/ 

CCI2*) 

6 

(CNC4*/ 

CCI4*) 

Antal gange 2 2 2 

 

 
Definition af S-Hest  
For at blive S-hest i springning: 3 resultater med fejlfri hovedspringning i sværhedsgrad 5 eller 

højere ved B-stævner eller højere. Resultater opnået ved metode C medregnes ikke. 
Pr. 10.12.2008 er S-status for heste for dressur ændret til: 

For at blive S-hest i dressur: 3 resultater med mindst 60% i sværhedsgrad 7 eller højere ved B-
stævner eller højere. 

 

 
Pr. 18.09.97 
Rettelser foretaget i april 2000 
Rettelser foretaget i april 2002 
Justeringer foretaget 2003 

Justeringer foretaget 2006 

Justeringer foretaget 2008  
Justeringer foretaget 2011  
Justeringer foretaget 2012   
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REGLER FOR EGNETHEDSTEST 
 

§ 1 

Formål 

Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed 

og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen af kårede 

hopper og hingste i Dansk Varmblod. 
 

§ 2 

Forudsætninger 

Testen forudsætter en ensartet bedømmelse foretaget under standardiserede forhold, så 

resultatet kan blive så sikkert og objektivt som muligt. Derfor er der udarbejdet faste 
retningslinier for testens gennemførelse. Egnethedstesten afvikles i henhold til Dansk Varmblods 

Almindelige Bestemmelser. Der henvises hertil for info om regler vedr. rytterens beklædning og 
hestens optømning og udstyr.  
 

Der anvendes dommere, der er godkendt af Dansk Varmblod. Der benyttes så vidt muligt 
gennemgående dommere fra arrangement til arrangement. Arrangementerne afholdes i ridehal.  

 

§ 3 

Deltagere 

4-års heste, som er registreret med et Dansk Varmblods hestepas, herunder hingste, som ikke 
har avlsgodkendelse på tilmeldingstidspunktet.  

Desuden kan hingste godkendt til afprøvning, som et led i deres afprøvning, deltage i 
Egnethedstesten udenfor konkurrence. 

 

§ 4 

Start  

Der kan tilmeldes i springning og/eller dressur. Den pågældende disciplin kan kun startes én 
gang. 

 
Tilmelding i springning 

Tilmeldes hesten i springning skal den bedømmes i teknik, kapacitet, galop og ridelighed med 
rytter.  
 

Tilmelding i dressur 
Tilmeldes hesten i dressur skal den bedømmes i skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet med 

rytter.  
 
Resultatet beregnes for hver disciplin jf. vægtning i § 5. Der gives halve points fra 0 - 10, hvor 

10 er højeste. 
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§ 5 
Bedømmelse 

 
Bedømmelse af springdisciplin: 
 
Hestene springer enkeltvis en bane bestående af 7 forhindringer, hvor der indgår 1 dobbelt 

kombination og faste afstande mellem forhindringerne. Max. højde er 100 cm. Max. bredde 100 
cm. Alle spring består af bomme. Refusering som følge af uerfarenhed og hændelige 

nedrivninger tæller ikke fra, men kan influere på karakteren for ridelighed. Dommerne afgør 
suverænt antallet af forsøg samt hvornår vægring og ulydighed resulterer i diskvalifikation. 

Banen springes to gange. Ved særdeles velspringende heste kan dommerne, i samråd med 
rytteren, sætte udvalgte forhindringer op. 
For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karaktererne. 

 
Vægtningen for udregningen: 

 

Spring med rytter  Dommere Ialt 
teknik    25 % 
kapacitet   25 %  

galop    25 % 
ridelighed   25 %  100 % 

 
Springbane til egnethedstest 
Spring 1: Stationata med bomme, som kan springes fra begge sider. 90 cm. 

Spring 2: Oxer med bomme. Forkant 95 cm. Bagkant 100 cm. Bredde 100 cm. 
Spring 3: Stationata med bomme og fyld (ej mur). 100 cm. 

Spring 4: Lige oxer med bomme. Forkant og bagkant 100 cm. Bredde 100 cm. 
Spring 5: Samme som spring 1 
Spring 6A: Stationata med bomme og fyld (ej mur). 95 cm. 
Spring 6B: Lige oxer med bomme. Forkant og bagkant 100 cm. Bredde 100 cm. 
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Bedømmelse af dressurdisciplin:     

 

Hestene bedømmes to ad gangen, og der rides fortrinsvis i letridning i trav. Rytterne rider på 
dommernes anvisninger i ca. 10 min. pr. hold. Følgende øvelser kan indgå: fri skridt, 

arbejdstrav, øget trav, arbejdsgalop, øget galop, 20 m. volte i både trav og galop, slangegang i 
trav (20 m. buer), forlængelse af tøjlen i trav, diagonalvendinger, diverse overgange, dog ikke 

mellem skridt og galop. Hesten skal gå til biddet i let holdning. 
For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karakteren. Der udfærdiges 
endvidere en lineær registrering af hestens gangarter. 
 

Vægtningen for udregning: 
 

Gangarter med rytter 
skridt    20 % 

trav    20 % 
galop    20 % 

kapacitet   20 % 
ridelighed   20 %  100 % 

 
 

§ 6 

 

Placering 

 

Ved arrangementet bliver offentliggjort en oprangeringsliste for afholdte disciplin. Ved 
ligeplacerede heste er ekvipagen med flest point i kapacitet bedst placerede. Står to eller flere 
heste fortsat lige, er den med flest point i rideliged bedst placerede. Herefter er hestene 

ligeplacerede. 
 

§ 7 
 

Tildeling af ”R” til kårede hopper 

 

Kårede hopper får tildelt ”R”, hvis de har opnået min 700 point i springning eller dressur. 
Hopper, der selv har opfostret føl i min. 3 måneder samme år som egnethedstesten foregår, 
tildeles forlods 25 point i springning eller dressur. Føllet skal være indberettet til SEGES|Hest. 

 

§ 8 

Tilmelding 

Tilmeldingsskema kan rekvireres på Dansk Varmblods sekretariat eller på Dansk Varmblod´s 
hjemmeside www.varmblod.dk.  

Fristen for anmeldelse fremgår af Dansk Varmblods medlemsblad. 
 

 
§ 9 

Efteranmeldelse 

Der kan efteranmeldes mod betaling af ekstra gebyr. Det er dog en forudsætning for 
efteranmelding, at der er plads i den ønskede region. 
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§ 10 

Arrangør 

Dansk Varmblod er arrangør af Egnethedstesten, men er ikke ansvarlig for rytterens og hestens 

sikkerhed. 
 
Ansvarlige for prøvens afholdelse og eventuel dispensation her for, er et valgt 

regionsbestyrelsesmedlem samt dommerformændene, hvoraf en udvælges som Teknisk 
Delegeret. Dispensation kan kun tildeles af Dansk Varmblod og af Teknisk Delegeret. 

Såfremt ansøgning foreligger hos forbundet senest 30 dage før afholdelsen, kan der i specielle 
tilfælde dispenseres fra ovennævnte regler.  

 

§ 11 

Udtagelse til Unghestechampionatet 

Blandt de startende heste udtages, efter egnethedstesternes afslutning, 50 dressurheste og 40 

springheste samt 10 reserveheste i hver disciplin. Eventuelle heste fra Norge udtages udover 
dette antal. 

 
Hestene udtages efter antal point, rækkefølge opnået på Landsplan. 
Ved ligeplacerede heste udtages på følgende vis: Hesten med flest point i kapacitet vil være 

bedst placeret. Står 2 eller flere heste forsat lige, vil hesten med flest point i ridelighed være 
bedst placeret. Derefter er hestene ligeplacerede. 

 
Reserveheste vil være de heste, som pointmæssigt ligger under de sidste udtagne. Ved 
ligeplacerede reserveheste gælder, at der prioriteres efter kapacitet, dernæst ridelighed, og først 

herefter vil hestene være ligeplacerede.  
 

I Unghestechampionatet kan kun startes i den disciplin, i hvilken hesten er udtaget. 

Unghestechampionatet afvikles i henhold til DRF’s regler.  
  

Specielt for DV´s Egnethedstest i Norge 
Den bedste spring- og bedste dressurhest udtages, forudsat at den har opnået min 750 point, 

disse udtages udover de 40 springheste og 50 dressurheste som udtages i Danmark. Øvrige 
heste fra egnethedstesten i Norge, med over 750 point, indgår i den danske supplerings- og 

reservepulje 
 
 
Justeret vedr. møde i Avlsledelsen den 22.08.97 

Justeret april 2001 

Justeret april 2002 
Ændret i Hovedbestyrelsen den 30.04.03  
Ændret på Stormødet den 29.11.03 
Justeret april 2005 
Justeret april 2006  
Justeret april 2007 

Justeret april og juni 2008  
Justeret maj 2009 
Justeret april 2010 , Justeret april 2011, Justeret april 2012, Justeret september 2019 
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SPRINGHESTEPROGRAMMET 

Formål med springhesteprogrammet 

Formålet er at systematisere, udbygge og forbedre Dansk Varmblods avl af springheste, således 
at forbundet inden for få år placerer sig konstant iblandt de 5 bedste i verden. For at nå dette 

mål oprettes der en specialafdeling for avl af springheste, som er en integreret del af Dansk 
Varmblods avlsprogram i øvrigt. 
 

I springhesteprogrammet tilstræbes et kvalitativt højt niveau, og kun heste med exceptionelle 
springegenskaber, som er ud af en avlssikker springafstamning kan optages. 

Registrering og avlsgodkendelse i springhesteprogrammet 

Heste kan registreres i springhesteprogrammet på følgende måder: 

 
1. Der kan ansøges om registrering, såfremt hoppen er kåret i Dansk Varmblod og 

opfylder nærmere definerede krav 
 

2. Springhingste kåret i Dansk Varmblod optages automatisk 

 
3. Føl registreres automatisk, såfremt både faderen og moderen er registreret i 

springhesteprogrammet. Føl født i moderens optagelsesår, optages gratis efter 
henvendelse, såfremt hingsten kan godkendes. 

 

Avlsgodkendelse i springhesteprogrammet forudsætter: 
 

1. Kårede Dansk Varmblods hopper, født ind i springhesteprogrammet, kan få deres 
afkom registreret i springhesteprogrammet. Det forudsættes, at den benyttede 
hingst også er i springhesteprogrammet. 

 
2. Hingste, optaget i springhesteprogrammet, bliver løbende vurderet. Såfremt 

afkommet viser sig ikke at være af tilfredsstillende kvalitet, kan hingsten tages 
ud af springhesteprogrammet, men vil fortsat være kåret i Dansk Varmblod. 

Optagelse i springhesteprogrammet 

Der kan søges om optagelse én gang årligt, hvor Avlsledelsen gennemgår ansøgningerne. 
Ansøgningsfristen er 1.oktober og det er gratis at søge. 

 
I Hestedatabasen påføres springhestelogoet på heste i springhesteprogrammet. Endvidere 

påføres hesten og dens eventuelle optagede slægtninge springhestelogoet i alle katalogudtræk 
fra Dansk Varmblod.  
 

Føl, der fødes ind i programmet, får endvidere springhesteloget påført i hestepasset (når 
muligheden foreligger). Ældre heste, der optages, kan få påført springhestelogoet i hestepasset 

mod betaling af et gebyr, såfremt hestepasset indsendes til SEGES | Heste. 
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Grundlæggende krav for optagelse 

1. Kåring 

Både hopper og hingste skal som grundlæggende krav være kåret i Dansk Varmblod, før der kan 
ansøges om optagelse i springhesteprogrammet. 

 
2. Afstamning 
 

Optagelse af hopper: hoppen skal være berettiget til optagelse i hovedafsnittet. Far og mf. skal 
have et dansk springindeks over gennemsnittet. 

 
Fuldblodsislæt er ønskeligt, hvorfor der ikke stilles krav til indekstal for fuldblodsheste i 
afstamningen.  

 
I særlige tilfælde kan Avlsledelsen dispensere for ovennævnte, såfremt andre kriterier 

dokumenterer en konsolideret springafstamning. 
 

For optagelse af hopper skal mindst ét af nedenstående kriterier opfyldes 

  

 Gennemsnit af løsspringningskarakterer skal være mindst 8,5 (sadelkåring, 1-dages 
afprøvning, stationsafprøvning) og et dansk ungheste-springindeks på minimum 126 
(svarende til de 2,5 % bedste). Hvis gennemsnittet i springning er mindre end 8,5, men 

ikke under 7,5, skal hoppens ungheste-springindeks være højere end 133.  
 

 Samlet springresultat ved Egnethedstesten skal være minimum 800 point og et dansk 
ungheste-springindeks på minimum 126. 

 

 Samlet springresultat ved championaterne for 4, 5 eller 6 års heste på minimum 8,5 
point, samt et dansk champinatsindeks på min 126. 

 
● Status som minimum B-hest i springning (3 x fejlfrie runder i MB-klasser) og et dansk   
    konkurrence-springindeks på 126 

 
● To afkom, hvoraf minimum én er A-hest i springning (3 x fejlfrie  runder i MA-

klasser) og ét afkom er B-hest i springning (3 x fejlfrie runder i MB-klasser) samt et dansk 
konkurrence-springindeks på 126 

 

Avlsledelsen kan i særlige tilfælde optage hopper i springhesteprogrammet, hvor andre forhold 
gør dem særligt attraktive. Endvidere kan avlsledelsen til en hver tid nægte at optage en hoppe 

i springhesteprogrammet, selvom den opfylder de angivne kriterier. 
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Ansøgning om brug af udenlandsk avlsgodkendt hingst i 

springhesteprogrammet 

Der kan ansøges om brug af hingste, som er avlsgodkendte i et officielt anerkendt rideheste 

avlsforbund i EU. Hingstens mor, far, mf. og mmf. skal alle have et springindeks væsentligt over 
gennemsnittet i det pågældende land. 

 
Godkendes hingsten, vil afkommet blive registreret i Dansk Varmblod samt have samme 
muligheder, som andre føl avlet i Dansk Varmblod´s regi. Føllet vil desuden automatisk blive 

optaget i springhesteprogrammet, såfremt moderen er optaget. 
 

 
Revideret november 2006 
Revideret april 2009 
Revideret april 2010 

Revideret april 2012 
Revideret april 2016 

Revideret april 2017 
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REGLER FOR ELITESKUET 
 

 § 1 
Eliteskuet holdes en gang om året, efter de ordinære hoppekåringer. Skuet holdes fortrinsvis på 

Vilhelmsborg. 
 

 § 2 
Der kan kun udstilles hopper, med Dansk Varmblods hestepas som er kåret i Dansk 

Hovedstambog og som har bestået en rideprøve. Udstillingsret har kun medlemmer af Dansk 
Varmblod. Der kan udtages hopper til Eliteskuet ved regionernes sadelkåringer og 1-dags 
afprøvninger samt stationsafprøvninger og egnethedstest. Endvidere kan der udtages hopper og 

føl til Eliteskuet ved Dansk Varmblods hoppekåring og følskuer i Norge. 
 

 § 3 
Hold I: Hopper, der er kåret i RDH, og som udtages til Elitehoppeskuet, har ret til at stille én 

gang; enten samme år eller det næstfølgende år. Hvis hoppen er udtaget efter 
Eliteskuet, gælder udtagelsen kun til det følgende år. 
Holdet deles i 2 grupper: 

Gruppe A: Nykåret 3-års hopper. 
Gruppe B: Nykåret 4-års og ældre hopper. 

 

Hold II: Tidligere kårede hopper i Dansk Hovedstambog, inklusiv *RDH, og som ikke tidligere har 
fået tildelt medaljer. Holdet opdeles efter alder. 

 

Grundlæggende krav: 
Hoppen har som 3-årig aflagt en bestået stationsafprøvning, 1-dagsafprøvning eller 

sadelkåring, eller som 4-årig eller ældre bestået en 1-dagsafprøvning, sadelkåring eller 
egnethedstest. 

 

Herudover skal hoppen opfylde et af følgende krav: 
Hoppen skal ved ridekonkurrencer under DRF have kvalificeret sig som A-hest. 

 
Hoppen er placeret som 4 - 5 eller 6 års ved DRF´s championatsfinale, og/eller ved 
Dansk Varmblods Unghestechampionat og/eller deltaget ved UVM. 

 
Hold III: 2-års hopper registreret i Dansk Varmblod og udtaget ved et dyrskue, et  

regionsarrangement eller et 2-års skue i Dansk Varmblod Norge. 
 
Hold IV: Føl registreret i Dansk Varmblod og udtaget ved regionernes følskuer eller Dansk 

Varmblods følskue i Norge. 
 

  

 



 
 59 

§ 4 
Bedømmelsen 

Bedømmelse foretages af en kåringskommission, udpeget af avlsledelsen. 

 
Der tildeles medaljer i guld, sølv og bronze, jvf. reglerne herfor. 
 

Årets bedste dressur og årets bedste springhoppe udpeges blandt de hopper fra hold I og II. 
Bedømmelsen foretages af kåringskommissionen.  

  
Pr. 21.05.1996 
Justeret april 2002 
Justeret maj 2005 
Justeret april 2009 
Justeret april 2010 
Justeret april 2011  
Justeret april 2012  

Justeret april 2017 
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REGLER FOR FREMSTILLING PÅ FØLSKUER 
 

 

 § 1. 
Følskuer afholdes regionsvis. Hvis fornøden tilslutning ikke opnåes, kan to naboregioners 
følskuer sammenlægges. 
 

 § 2. 
Holdinddeling: 

Hold 1 Springføl * 

Hold 2 Dressurføl * 
Hold 3 Afkomssamling I 

Hold 4 Afkomssamling II 
 

* Føl efter hingste til obligatorisk følbedømmelse vil altid blive bedømt samlet efter faderhingst. 

Her kan ikke vælges disciplin. 
 

Stk. 1. Det er kun medlemmer af Dansk Varmblod, der kan udstille. 

 
Stk. 2. Der kan kun udstilles føl, hvor moderen er kåret i Dansk Varmblod og faderen er på 

Dansk Varmblods hingsteliste i bedækningsåret eller hvor der har været ansøgt om 

brug af hinst ej på hingstelisten. Føllet skal være berettiget til registrering i Dansk 
Varmblod, indberettet til SEGES | Hest og må ikke være registreret i andet forbund. 

Dog kan der udstilles føl efter ikke kårede hopper, der er tilmeldt kåring samme dag 
eller senere samme år. 

 

Stk. 3. Dansk Varmblod's Formandsskab fastsætter tilmeldingsgebyrer. 
 

Stk. 4. Der vil blive arrangeret chipmærkning og hårudtagning med henblik på DNA 
verificering samt frivillig WFFS-test af føl i forbindelse med arrangementet. 

 

Stk. 5. Tilmelding sker til regionerne efter nærmere fastsatte regler. 
 

Stk. 6.  Der er fri ret til at vælge udstillingsregion, dog kan føllet kun fremstilles til følskuet en 
gang. 

 
Stk. 7. Dommerne til følskuer skal være på Dansk Varmblods dommerliste. 
 

Stk. 8. Føl udtaget til Eliteskuet skal være chipmærket, DNA kontrolleret og registreret i Dansk 
Varmblod for at kunne deltage i Eliteskuet. 

 
Stk. 9. Føl anses ikke for transport og udstillingsegnede, hvis de er under 14 dage gamle. Det 

anbefales, at føllet er min 3 uger, før det fremstilles til følskue. 

 
Stk. 10 Det er forbudt at klippe føl. Sådanne føl vil ikke kunne deltage i følskue. 

 
Rettet april 2008  
Rettet april 2010  
Rettet april 2011 
Rettet april 2013  
Rettet april 2015 
Rettet april 2017 
Rettet april 2020 
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REGLER FOR FREMSTILLING AF AFKOMSSAMLINGER 
 

 § 1 
Fremstilling kan ske ved Dansk Varmblods følskuer og på landets amtsdyrskuer, hvor 
bedømmelsen foretages af dommere, som er anerkendte af Dansk Varmblod. I særlige tilfælde 
kan gives dispensation til bedømmelse et andet sted. I så fald afholder udstiller alle udgifter til 

dommerne. 
 

 

 § 2 

Afkomssamling I 

 

Samling efter stammoder der gerne må udstilles. Mindst 3 stk. afkom i direkte hunkønslinie (ingen 

led må springes over), hvoraf den yngste skal være mindst 3 år. Eksempelvis 3 døtre eller datter 
- datterdatter - datterdatters datter. 

 

 § 3 

Afkomssamling II 

 

Samlinger efter stammoder, der gerne må udstilles: Mindst 4 stk. afkom, hvoraf den yngste skal 
være mindst 3 år. I samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker. 

 

 § 4 
Herudover gælder følgende for afkomssamlinger: 
 

 De udstillede heste skal være registrerede eller kårede i Dansk Varmblod. 

 Udstilleren skal være medlem af forbundet. 

 Begge afkomstsamlinger giver mulighed for at få resultatet påført stamtavlen. 

 

 

 

 

 

 

 
Pr. 01.09.1992 

Justeret i 1997 

Justeret april 2000 
Justeret 2003 
Justeret april 2005 
Justeret april 2019 
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REGLER FOR FREMSTILLING AF 2 ÅRS HOPPER 
 

 

Ved Dansk Varmblods egne arrangementer kan kun udstilles 2-års hopper med Dansk 

Varmblods hestepas. 2 års hopperne kan kun fremstilles en gang og i en discipling. 
 

 Hoppen skal være registreret i Dansk Varmblod.  

 
 Ejeren skal være medlem af Dansk Varmblod. 

 
 Udtagelsen til Eliteskue  kan ske ved dyrskue, eller et arrangement i regionen. Ved 

løsspringningsarrangement skal der være mindst 10 hopper tilmeldt. 

 
 Hoppen skal være bedømt af mindst 2 eksteriørdommere fra Dansk Varmblods 

dommerliste. Ved løsspringning skal den ene af de to Dansk Varmblods dommere stå på 
både eksteriør- og springdommerlisten. 

 

 Løsspringning sker på samme bane som til hoppekåring, dog med lidt kortere afstande, se 
skitse på varmblod.dk. Max springhøjde er ca. 1 m. Hopperne springer ca. 5-7 gange, 

hvilket afgøres af dommerne. 
 

 Ved regionsarrangementer skal de dressurbetonede hopper vises løse og bedømmes i alle 

tre gangarter. 
 

 For at kunne fremstilles til Eliteskuet, skal hoppen have opnået mindst 23 points ved et 
dyrskue og udtaget til Elitskuet eller være udtaget til Eliteskuet ved en regionsfinale. 
Dressurhopper vises løs til Eliteskuet. Springhopper vises i løsspringning ved Eliteskuet. 

 

 Dommerne meddeler Sekretariatet (via et indstillingsskema pr. hoppe), hvilke hopper der 
er indstillet til deltagelse i finalen. 

 

 Sekretariatet bekræfter udtagelsen overfor hoppeejeren. 

 

 

 

 

 

 
Pr. 01.07.1992 
Ændret april 2002 

Ændret april 2006 

Ændret april 2008 
Ændret april 2010  
Ændret april 2011 
Ændret april 2012  
Ændret april 2014 
Ændret april 2015  

Ændret april 2017 
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REGLER FOR OPTAGELSE I ELITESTAMBOGEN FOR 

HOPPER 

 
De grundlæggende krav i afdeling A skal opfyldes af alle hopper. Herudover skal hoppen kunne 

opnå mindst 15 points i nedenstående system (afdeling B og C), og heraf skal mindst 6 points 

opnås i afdeling C. 

 

Undtagelser: 

 Der kan bortses fra grundlæggende krav til afkommets kåringsstatus, såfremt der er 

opnået minimum 20 point i afdeling C fordelt på minimum 3 afkom. 

 Hvis der mangler kåring i et af 3 led, kan hoppen udnævnes til Elitehoppe, såfremt den 

har min 40 point i alt. 

 

Afdeling A: 
Grundlæggende krav til frugtbarhed: 

 

Bedækningsår Antal føl 

2 2 

3 2 

4 3 

 

Grundlæggende krav til afkom: 

En hingst udtaget ved forbesigtigelse eller en datter kåret i DH 

 

Krav til hoppens kåringsstatus: 

DS eller DH 

 

Krav til hoppens afstamning: 

Uanset kåringsgrad skal afstamningen være den for kåring til DH gældende. 

 

Afdeling B: 
Udover de grundlæggende krav (pkt. A) til afkom, tildeles nedenstående points for yderligere 

stk. afkom: 

Point 

- Hoppen selv eller en datter har fået føl som 4 eller 5 års  

  (dog max. 2 point)         1 

-  Føl eller 2-års hoppe udtaget til Eliteskuet (max. 2 p.)    1   

- 1 DH hoppe, udover grundlæggende krav      5 

- 1 bronzemedaljehoppe/hingst(udover de 5 points el grundlæggende krav)  1 

- 1 sølvmedaljehoppe/hingst(udover de 5 points eller grundlæggende krav) 2 

- 1 guldmedaljehoppe/hingst(udover de 5 points eller grundlæggende krav) 3     

- 1 Elitehoppe eller Elitehingst (udover de 5 points eller grundlæggende krav) 2 

- 1 hingst udtaget ved forbesigtigelsen, udover grundlæggende krav  5 

- 1 hingst godkendt til afprøvning ved hingstekåring (udover de 5 point eller 

  grundlæggende krav)         2 

- Bronzemedalje for afkomstsamling        1 

- Sølvmedalje for afkomstsamling       2 

- Guldmedalje for afkomstsamling       3 
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Afdeling C - Hoppens egen ridepræstation: 
Point 

- Hoppen er S-hest         20 

- Hoppen er A-hest         15 

- Hoppen er B-hest         10 

- Hoppen har bestået en stationsafprøvning, 1-dagsafprøvning, sadelkåring  

  eller egnethedstest, og er godkendt til “R”     2 

-Hoppen har i en af de indledende runder i DRF’s Championatet  

  for spring- eller dressurheste opnået 7,5 i gns. af karaktererne  

  på det særlige skema for brugsegenskaber                              2 

- Hoppen har deltaget i Unghestechampionatet eller   

  i slutfinalen ved DRF’s Championat for unge heste                     4 

-Hoppen har deltaget ved UVM (tæller kun 1 gang)    12 

 

Afdeling C - Afkoms ridepræstation: 
        Point 

- S-hest                     15 

- A-hest                   10 

- B-hest          5 

- Hingsteafkom med færdigaflagt brugsprøve     5 

- Afkom har bestået en stationsafprøvning, 1-dagsafprøvning, sadelkåring  

  eller egnethedstest, og er godkendt til “R”     1 

- Afkom har i en af de indledende runder i DRF’s Championat  

  for unge spring- eller dressurheste opnået 7,5 i gns. af karaktererne  

  på det særlige skema for brugsegenskaber     1 

- Deltagelse i Unghestechampionatet eller   

  i slutfinalen ved DRF’s Championatet      2 

-Afkom har deltaget ved UVM (tæller kun 1 gang pr. afkom)  7 

 

Forudsætninger 
 

 Afkom skal have Dansk Varmblods hestepas eller være kåret i Dansk Varmblod. Undtaget 

heraf er et udenlandsk registreret afkom, der har konkurrenceresultater svarende til B - , 

A eller S-heste niveau eller deltaget ved UVM. 

 Grundlæggende krav om en hingst udtaget ved forbesigtigelse eller en kåret DH hoppe 

kan ikke give point. 

 For den enkelte hest tæller kun et sæt rideresultater. 

 Udenlandske rideresultater tæller, såfremt Dansk Ride Forbund kan transformere 

konkurrenceresultaterne til danske forhold. 

 Hvis der er færre end 3 afkom skal mindst 1 af afkommene være B-hest, såfremt hoppen 

ikke selv er det. 

 Hvis hoppen udover grundlæggende krav kun har optjent points under afdeling C ved 

afkomspræstation, så skal disse være fordelt på mindst 2 stk. afkom, medmindre 

afkommet er en A- eller S-hest. 

 Optagelse sker efter skriftlig ansøgning. 

Ændringer er foretaget jvf. Hovedbestyrelsesmøde d. 24.01.1997 

Justeret 2003 

Ændret i 2004 i henhold til Avlsplan 2012 

Justeret april 2005 
Ændret januar 2009 

Ændret april 2010 
Justeret april 2013 
Justeret april 2018 
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REGLER FOR FØLAUKTION 
 

 

§ 1 

På auktionen bortauktioneres føl, der er registreret i Dansk Varmblod.  

 

Føllet udbydes til salg i EURO. 

 

For dyrenes sundhed og kvalitet samt afgivne oplysninger, påtager Dansk Varmblod sig intet ansvar, idet 

Dansk Varmblod alene er tilrettelægger af auktionen.  

 

Dansk Varmblod er ikke part i forbindelse med handlen. 

 

Føl, købt på Elitefølauktion vil blive tilføjet ”DWB” efter deres navn.  

 

Suffikset er navnebeskyttet af Dansk Varmblod. Dansk Varmblod betaler for tilføjelsen. 

 

Såfremt tilføjelsen gør at hestens navn fylder mere en 2*15 tegn, forbeholder Dansk Varmblods sig ret til 

at ændre hestens oprindelige navn.     

 

§ 2 

Føllet er af autoriseret dyrlæge klinisk handelsundersøgt i henhold til Den Danske Dyrelægeforenings 

standard max. 14 dage før auktionen med henblik på auktionen. 

 

Køber opfordres til inden afgivelse af bud på auktionen, gerne sammen med købers egne veterinære 

rådgiver, at have gjort sig bekendt med indholdet af den kliniske dyrlægeundersøgelse, der forefindes på 

auktionskontoret. 

 

Eventuelle krav fra køber, der baserer sig på veterinære forhold, der burde have været omtalt i den 

kliniske dyrlægemæssige undersøgelse af hesten med henblik på auktionen, er sælger uvedkommende og 

alene et mellemværende mellem køber og undersøgende dyrlæge. 

 

Køber kan alene ophæve købet, såfremt hesten af køber dokumenteres at lide af mangler, der ikke er 

uvæsentlige for hestens anvendelse eller handelsværdi. 

 

I tilfælde af berettiget ophævelse af handlen overfor sælger, kan køber alene, foruden købesummen og 

auktionssalærets returnering mod udlevering af hesten, kræve sine følgeomkostninger til hestens røgt og 

pleje, dyrlæge, beslagsmed, forsikring m.v. erstattet med et takseret beløb på dkk. 50,00/dag, regnet fra 

købers reklamation indtil handlens faktiske ophævelse.  

Hvis købersalæret skal refunderes af Dansk Varmblod, opkræves altid et ekspeditionsgebyr på 3000 kr., 

som fratrækkes købersalæret. 

 

Yderligere erstatning for følgeomkostninger kan alene fordres, hvis det godtgøres, at sælger har handlet 

svigagtigt eller i strid med almindelig hæderlighed. 

 

§ 3 

Fra hammerslagstidspunktet henstår det solgte føl for køberens regning og risiko. 

 

Auktionskøberen er forpligtet til straks efter hammerslaget, at overtage opsynet med det købte føl.  

 

Såfremt det købte føl på grund af alder ikke kan skilles fra moderhoppen, aftaler køber selv med sælger 

det videre forhold. Normal og for parterne vejledende procedure for fysisk overdragelse er, at køber 

afhenter føllet ved sælger når føllet er 5-6 måneder gammelt. 

 

§ 4 

Den, der byder for en anden, forpligter sig som selvskyldnerkauktionist.  

 

Køber flere i forening, hæfter de solidarisk. 

 

Mindste bud og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet. 
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Opstår der, efter at hammerslag er givet, tvivl om, hvem der er højestbydende, eller såfremt flere byder 

samtidig, foretages nyt opråb.       

 

Alle tvistigheder under auktionen afgøres af auktionarius. 

 

Den tilsynsførende auktionarius kan beslutte at indsætte føllet til auktionen igen i tilfælde, hvor køber ikke 

opfylder auktionsbetingelserne.  

 
Den første køber er forpligtet overfor Dansk Varmblod og overfor sælger for mulig reduktion i salgsprisen, 

men har ikke krav på et muligt overskud. 

 

§ 5 

Budsummen + 10% i auktionsomkostninger samt moms af købesummen og auktionsomkostninger, 

betales af køber kontant ved hammerslaget. 

 

Betales købesummen og omkostninger ikke i rette tid, forrentes beløbet fra auktionstidspunktet med en 

årlig rente, svarende til den til enhver tid af Danmarks Nationalbank officielle diskonto med tillæg af 6%, 

til betaling sker. 

 

Danske heste solgt til udlandet (alle ikke EU-lande) vil blive faktureret med dansk moms, da Dansk 

Varmblod ikke kan være sikre på at hesten vil være ude af landet i løbet af en uge. Køber skal selv sørge 

for at få moms tilbage hos SKAT. 

 

Betalingen skal falde på forbundets kontor med godkendt betalingsmiddel, så som kontanter, Visakort, 

MasterCard eller andet anerkendt betalingsmiddel. Eventuelle gebyrer der udløses af betalingsmidlet 

tillægges købers auktionsomkostninger.  

 

Betaling via bankoverførsel kan alene ske i henhold til særskilt aftale med Dansk Varmblod. 

 

§ 6 

Ejendomsretten over det solgte overgår først til køberen, når købesummen og auktionsomkostninger er 

betalt. 

 

§ 7 

Enhver anden form for handel med tilmeldte føl til auktion før eller efter opråb, er ikke tilladt under hele 

arrangementet, uanset dette holdes over flere dage. 

 

Foregår der alligevel salg, skal der af sælger til Dansk Varmblod betales fuldt salær. 

 

§ 8 

Enhver tvist mellem køber og sælger, køber og Dansk Varmblod eller sælger og Dansk Varmblod, der 

måtte udspringe af salget på auktionen, skal afgøres efter dansk ret og i henhold til disse auktionsregler 

ved voldgiften ved Videncentret for Landbrug, SEGES, Udkærsvej 15, 8200 Aarhus N, Danmark,  efter 

Videncentrets ”almindelige regler for voldgift om heste”, medmindre parterne aftaler at ”reglerne for 

udvidet voldgift om heste” skal finde anvendelse. 

 

§ 9 

Dansk Varmblod forbeholder sig ret til at ændre arrangementet. Eventuelle ændringer vil blive 

offentliggjort hurtigst muligt. 

 

Dansk Varmblod 
 



 
 67 

REGLER FOR TILDELING AF FORTJENSTMEDALJER OG 

ÆRESTEGN 

Regler for ærestegn og fortjenstmedaljer 

 

Dansk Varmblods mulighed for at honorere fortjenester falder i 3 afdelinger: 
1. Udnævnelse til æresmedlem 

2. Tildeling af fortjenstmedalje (guld, sølv, bronze) 
Til personer der har udført et meget værdifuldt avlsarbejde eller på anden måde udført et 
fortjenstfuldt arbejde for Dansk Varmblod's avl. 

3. Æresemblem i guld. 
Dansk Varmblod's emblem i guld kan tildeles personer for vel udført hverv, som f.eks. 

bestyrelsesmedlem, dommer eller personer, der har gjort sig fortjent hertil. 
 
 

Retningslinjer for tildeling af ovenstående: 
 

1. Æresmedlem: Helt specielle tilfælde, f.eks tidligere formænd for forbundet som 
Hovedbestyrelsen udnævner. 

 
2. Fortjenstmedalje guld og sølv: tildeling afgøres af Hovedbestyrelsen. 

Fortjenstmedalje i bronze afgøres af regionsbestyrelserne. 

Fortjenstmedalje tildeles for et specielt avlsarbejde eller andre fortjenester til fremme af 
Dansk Varmblod. 

 
3. Emblemer: Tildeles specielt for organisationsarbejde. 

Emblemer vurderes tildelt ved 6 år i Hovedbestyrelsen, 8 år i Regionsbestyrelsen eller et 

udvalg under Hovedbestyrelsen, 8 år som dommer. 
 

Regler for vandrepræmier til 4 og 5 årige hingste 

 

Aage Ravn's vandrepræmie blev indstiftet i 1973. Den tildeles opdrætteren af den bedste 4 eller 

5 årige dressurbetonede færdigkårede hingst med Dansk Varmblods hestepas. 
 
Dansk Varmblods vandrepokal blev indstiftet i 2003. Denne blev afløst af Elvin Rasmussens 

vandrepokal i 2004. Den tildeles opdrætteren af den bedste 4 eller 5 årige springbetonede 
færdigkårede hingst med Dansk Varmblods hestepas. 

 
Hvert år tildeles et erindringsbillede til opdrætterne, der skal aflevere vandrepokalerne til næste 
opdrætter. Vandrepokalerne overrækkes ved hingstekåringen. 

 

Regler for P. Hostrup Petersens Vandrepokal 

 

P. Hostrup Petersens Vandrepokal, indstiftet i 1997, tildeles hvert år ejeren af Årets Hingst ved 
hingstekåringen. Skulpturen blev første gang uddelt ved hingstekåringen i 1998. 
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Regler for H.K.H. Prinsesse Benediktes Vandrepræmie 

 

Vandrepræmien blev indstiftet i 2005 og tildeles hvert år en hest, som er registreret i Dansk 
Varmblod, og som ved sin egenpræstation eller som far eller mor til konkurrenceheste har gjort 

sig særligt bemærket i kalenderåret forud. 
 

Regler for Dansk Varmblods Vandrepokal 

 

Dansk Varmblods Vandrepokaler, tildeles årligt ejerene af de hopper, som ved Eliteskuet opnår 
status som årets hhv. bedste dressurbetonede hoppe og årets bedste springbetonede hoppe. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pr. 01.07.1992 
Justeret i 1998 
Justeret i 2003 
Justeret april 2005 
Justeret april 2006 
Justeret april 2007 

Justeret april 2010   
Justeret april 2011 
Justeret april 2013    



 
 69 

REGLER FOR TILDELING AF OPDRÆTTERMEDALJER 
 

 § 1 

Tildeling af medaljer for opdræt af avlshopper 

 

Bedømmelsen af hopperne med henblik på tildeling af medaljer i guld, sølv eller bronze finder 
sted ved det årlige eliteskue. Udtagelsen til eliteskuet foretages fortinsvist ved de ordinære 

hoppekåringer. En forudsætning for tilkendelse af medalje er, at hoppen har Dansk Varmblods 
hestepas, samt at hoppen med hensyn til ridepræstation er godkendt i henhold til reglerne for 

tildeling af "R". 
  

§ 2 

Tildeling af medaljer for opdræt af hingste 

 

Bedømmelsen af hingste med henblik på tildeling af medaljer, finder sted ved hingstens endelige 
kåring. Opdrættere af sådanne hingste, som har Dansk Varmblods hestepas, og som er 

færdigkårede, kan tildeles opdrættermedalje i guld, sølv eller bronze. 

 § 3 

Tildeling af medaljer for opdræt af konkurrenceheste 

 

Tildeling af medaljer for opdræt af konkurrenceheste 

 
 
En særlig talentfuld konkurrencehest (hingst, vallak eller hoppe), der har Dansk Varmblods 

hestepas, kan efter avlsledelsens beslutning tildeles opdrættermedalje i guld, sølv eller bronze. 
Avlsledelsen træffer suveræn beslutning om eventuel medaljetildeling på baggrund af fremsendt 

dokumentation for hestens opnåede rideresultater, hvori der skal indgå placeringer på svært 
niveau (se retningslinjer nedenfor). Resultater opnået ved para-stævner kan ikke indgå. Hestens 
opdrætter er ansvarlig for fremskaffelse af dokumentation for de opnåede resultater, som 

formidles til Dansk Varmblod. Hesten skal ikke fremstilles. Konkurrencemedalje kan kun tildeles 
én gang til den enkelte hest, hvorfor det anbefales først at søge, når hestens karriere har 

toppet.  
 
Retningslinjer for medaljekarat: 

 

 Dressurheste Springheste 

 

Bronze Flere placeringer i national Grand 

Prix ved B-stævner eller flere 
placeringer i min. international 

Prix Sct. Georg 

Flere placeringer i national 145 cm 

ved B-stævne 

Sølv Flere placeringer i international 

Grand Prix/Intermediare II 

Flere placeringer i 3* nations 

springning eller international 150 
cm 

Guld Deltagelse i World Cup finale, EM, 
VM eller OL 

Flere placeringer i international 5* 
150 eller deltagelse i World Cup 
finale, EM, VM eller OL 

. 

 § 4 
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Afkomssamlinger 

 

Der kan efter dommernes indstilling tildeles medaljer til opdrættere af afkomssamling I og II i 
henhold til gældende regler for fremstilling af afkomssamlinger. 

 
Der kan tildeles medalje efter følgende retningslinier: 

24 points = guldmedalje 

23 points = sølvmedalje 
22 points = bronzemedalje 

21 points og mindre = ingen medalje 
 
For tildeling af medalje kræves, at alt afkom i samlingen har Dansk Varmblods hestepas. 
 
Ændringer er foretaget jvf. HB møde 10.11.1995 
Ændringer er foretaget i 1997, 1998, 2002, 2006 og 2010, 2021 

 

REGLER FOR DANSK VARMBLODS ANKENÆVN 
 

§1 

Ankenævnets formand udpeges efter indstilling af Advokatrådet. Formanden udpeger selv sin 
suppleant. Formanden må ikke være medlem af Dansk Varmblod eller i øvrigt have tilknytning 

til nogen hesteavlsorganisation. 
 

§2 

Her udover består nævnet af syv medlemmer, hvoraf DV´s regionsbestyrelser vælger hvert et. 
Nævnets formand beslutter i hver enkel sag, hvor mange regionsvalgte nævns-medlemmer, der 

skal medvirke ved sagens behandling, dog mindst to. 
 

§3 

Ingen af ankenævnets medlemmer må beklæde tillidsposter i DV bortset fra at være medlem af 
repræsentantskabet, og ingen af nævnets medlemmer må være funktionær i DV. Det samme 

gælder for indehavere af tillidsposter og funktionærer i selskaber, organisationer eller lignende, 
der kontrolleres af DV. 
 

§4 
Medlemmernes funktionsperiode er 4 år. En region kan genvælge sit medlem af nævnet. 

Ankenævnsmedlemmer er i funktionsperioden uafsættelige. Ved udpegning af deltagende 
medlemmer til behandling af de foreliggende sager udpeges ankenævnets formand såvidt muligt 
medlemmerne efter tur. 

 
§5 

Ankenævnets kompetenceområder er klagesager, som DV´s medlemmer eller organer ønsker at 
indbringe for ankenævnet, og som vedrører den virksomhed, som udøves af DV´s styrende 
organer. Ankenævnet kan behandle sager angående lovmæssigheden eller uretmæssigheden 

heraf. Ankenævnets kompetence omfatter ikke spørgsmål, der alene vedrører bedømmelser 
bortset fra rent formelle fejl begået af bedømmelseskommissioner. Afgørelserne kan gå ud på 

afvisning, stadfæstelse, ophævelse eller ændring af den påklagede afgørelse eller beslutning. 
Ankenævnet kan endvidere hjemvise sagen til fornyet behandling. 
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§6 
Ankenævnets eksistens forhindrer ikke forudgående prøvelse af sager i DV´s øvrige organer, 

såfremt parterne ønsker dette, og er ej heller til hinder for sagers prøvelse ved offentlige 
retsinstanser. Sager, der har været indbragt for DV´s ankenævn, kan ikke indbringes for andre 

ankenævn. 
§7 

For at en klage kan behandles af ankenævnet, må alle parter skriftligt have samtykket heri. 
Nævnets afgørelser og beslutninger er da bindende for parterne. Sagen eller nævnets afgørelse 
kan dog indbringes for de ordinære domstole. Sådant sagsanlæg har ikke opsættende virkning. 

 
§8 

Ankenævnet påser selv, at det er kompetent til de indbragte sager; om nævnsmedlemmernes 
habilitet gælder med de begrænsninger, der følger af forholdets natur, samme regler som i 
lovbekendtgørelse nr. 748 af 12.01.1989 (retsplejeloven). 

§9 
Ankenævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert nævnsmedlem har en 

stemme; eventuel dissens i en afgørelse skal nævnes i afgørelsen uden angivelse af navn. 
Ankenævnsformanden skal altid udpege et lige antal regionsvalgte medlemmer. 
 

§10 
En sag indbringes for ankenævnet ved fremsendelse af lagen til DV´s sekretariat. klagen bør 

såvidt muligt være ledsaget af de dokumenter, og andre bevisligheder, klageren ønsker at 
påberåbe sig under sagens behandling. 

 

§11 
Ankenævnet bestemmer selv sin forretningsgang, herunder fastlæggelse af møder, antallet af 

dise, mødested og tid, de forelagte sagers behandlingsmåde, forberedelsens varighed etc. 
Nævnet kan opfordre parterne til at tilvejebringe yderligere oplysninger og kan pålægge sagens 
parter at give personligt fremmøde for nævnet. Såfremt en parts eller parternes begæring om 

bevidsskridt eller anden tiltag fra nævnets side medfører udgifter, kan nævnet kræve sikkerhed 
herfor stillet forud af rekvirenten, og udgiften endeligt dækket af den eller de pågældende. 

Undladelse af at efterkomme pålæg herom indenfor en af nævnet fastsat frist kan efter nævnets 
bestemmelse medføre sagens afvisning eller fortabelse af det pågældende bevisskridt. 
 

§12 
Det påhviler parterne under sagens forberedelse og behandling at tilvejebringe de fornødne 
sagsmaterialte, eventuelt efter nævnets anvisning eller tilkendegivelse. 

 
§13 

Senest samtidig med indbringelsen af klagen betaler klager et gebyr stort kr. 2.500,00 
Størrelsen af gebyret kan ændres, såfremt ankenævnet indstiller dette til DV´s hovedbestyrelse. 

Efter nævnets bestemmelse kan et erlagt gebyr helt eller delvist tilbagebetales. Såfremt en part 
opnår medhold i sin klage, kan nævnet pålægge modparten helt eller delvist at refundere 
gebyret. 

 
§14 

Udgifter i øvrigt ved nævnets virksomhed og administration afholdes af DV efter samme regler, 
som gælder for DV´s hovedbestyrelse og hovedbestyrelsesmedlemmer. 
 

§15 
Ankenævnet kan afvise en sag, når der er hengået mere end et år fra den afgørelse eller beslut-

ning, der påklages. 
 
 

Besluttet på hovedbestyrelsesmøde oktober 1998 
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REGISTRERINGSREGLER FOR DANSK VARMBLOD 
For føl gælder følgende: 
 

§ 1 

Såvel hoppe som hingste skal være kåret i Dansk Varmblod før et afkom kan registreret i 
forbundet. Er hingsten ikke kåret i Dansk Varmblod, skal hoppeejeren ansøge herom i henhold 

”kåring af udenlandske hingste” § 9 stk. 10. 
 

 § 2 
Føl efter Dansk Varmblods kårede hopper og hingste skal identitetsmærkes og have Dansk 

Varmblods hestepas. Fra 2016 skal føllet være DNA verificeret i henhold til afstamningen, før det 
kan registeres i Dansk Varmblod. DNA materialet kan blive brugt til forskning og beregning af 

indekstal via genomisk selektion. 
 
 § 3 

Afkom efter Dansk Varmblods kårede hopper og en hingst, der på bedækningstidspunktet ikke 
var avlsgodkendt i Dansk Varmblod, kan ikke få Dansk Varmblods hestepas, heller ikke efter 
evt. kåring. 

I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen dispensere fra ovenstående. 

                                                               
 

Pr. 01.05.96 
Tilføjet i 1997 
Ændring i '8, jvf. Hovedbestyrelsesmøde d. 19.05.98  
Justeret i 2003 

Justeret i 2009 
Justeret april 2010 
Justeret april 2011   
Justeret april 2015 

 
 

MEDIERETTIGHEDER 
 

Dansk Varmblod er indehaver af samtlige medierettigheder i forbindelse med arrangementer, 
herunder kåringer, stævner, shows, opvisninger, møder eller lignende, der afholdes af Dansk 

Varmblod, herunder regioner, der henhører under Dansk Varmblod. 
 
Ingen erhvervsdrivende skal således være berettiget til at optage billeder eller fremvise og 

gengive billeder fra et arrangement afholdt af Dansk Varmblod, medmindre dette sker efter 
forudgående aftale med Dansk Varmblod. 
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Rapport nr. 1/2017 
 

Landsudvalget 
for Hestes 

generelle regelsæt 
for stambogsføring 
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Kapitel 0:  Almindelig orientering 

 
 

0.1: Forord 
 
 Landsudvalget for Heste er en interesseorganisation for alle medlemsorganisationer. 
 

Hesteavlere og hesteejerne er repræsenteret i Landsudvalget gennem deres 
avlsorganisation. 
Som medlem af Landsudvalget kan hesteavlere og hesteejere trække på landscentrets 
ydelser og være orienteret om det nyeste indenfor hesteverdenen, nationalt og 
internationalt samt have kontakt til de andre avlsorganisationer. 

 
SEGES Heste er Landsudvalgets sekretariat. 

 
 
0.2: Avlsorganisationer, der får stambogsført eller udstedt pas 
 
 Stambogsføringen foretages for avlsorganisationer, der er godkendte jvf. den 

ministerielle bekendtgørelse, samt for avlsorganisationer, der er truffet særlig aftale 
med. 

 
 Godkendte avlsorganisationer er: 
 Frederiksborg Hesteavlsforeningen (FR) 
 Dansk Oldenborg Avl (OL) 
 Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TR) 
 Knabstrupperforeningen for Danmark (KN) 

Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (Shagya, Araberrace og Angloaraber - AH) 
Dansk Pinto Forening (PI) 
Palomino Sportsheste Avlsforbund (PS) 
Avlsforeningen Den Jydske Hest (JY) 
Dansk Belgisk Hesteavl (BE) 

 
 

Dansk Varmblod (DV) 
 

Fjordhesten Danmark (FJ) 
Haflingeravlsforeningen Danmark (HA) 
Dansk Sports Ponyavl (SP) 
Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark (CO) 
 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark (NF) 
Welsh Pony og Cob avlen i Danmark (WE) 
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark (SH) 
Avlsforeningen for Lipizzanere i Danmark (LI) 
 

 
Desuden varetager SEGES Heste stambogsføringen for følgende 
avlsorganisationer, som ikke er ministerielt godkendte: 
 
Shireforeningen i Danmark (SI) 
Avlsforeningen for Dartmoor Ponyer i Danmark (DP) 
Dansk Gotlands Russ (GR) 
Dansk Miniatureheste Forening (DM) 
Dansk Tinker forening (TF) 
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Endvidere udsteder SEGES Heste pas for følgende avlsorganisationer, som med 
hensyn til stambogsføring har en anden løsning end SEGES Hestes: 

 
Foreningen for Pura Raza Espanola - (P.R.E.) (PE) 
Danish Quarterhorse Assosiation 
Painthorse Club Denmark 
Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, OX-arabere 
Appaloosa Club Denmark 

 
Endelig udsteder SEGES Heste pas på heste uden for den organiserede avl, jf. 
BEK 1398 af 2/12/2015.  
 

0.3: Formål 
 
 Landsudvalget for Hestes stambogsføring har til formål 

-  at tilbyde avlsorganisationerne en sikker og effektiv stambogsføring. 
 
-  at støtte arbejdet med at udvikle og forbedre den enkelte organisations avlsbestand, 

og herunder at koordinere en afgrænsning af de enkelte avlsorganisationers 
populationer. 

 
0.4: Udførelse 
 

SEGES Hestes afdeling for stambogsføring (stambogskontoret), varetager det 
praktiske arbejde. 

 
Arbejdet gennemføres på grundlag af nærmere fastsatte retningslinier og i 
overensstemmelse med Fødevareministeriets bekendtgørelser (aktuelt BEK 1398 af 
02.12.2015) samt øvrig relevant lovgivning (aktuelt EU forordning 2015/262 af 17. 
februar 2015). Budgetrammer og priser fastlægges af Landsudvalget for Heste og 
dermed af den enkelte avlsorganisation. 

 
0.5: Aftaler 
 

I en skriftlig aftale mellem Landsudvalget for Heste og avlsorganisationen fastlægges 
de nærmere betingelser for, at SEGES Heste varetager den praktiske stambogsføring. 

 
0.6: Stambogsføring 
 
 Stambogsføringen omfatter: 
 

1.  Drift og udvikling af databasen, herunder opbevaring og indlægning af nye data. 
 

2.  Registrering af data, som omfatter: 
 
-  grunddata vedrørende hestens identitet 
-  afstamningsdata 
-  reproduktionsdata 
- bedømmelsesdata 

 
3. Udskrivning af data i pas, stambøger, kataloger m.m. 

 
4. Opfølgning på regler, retningslinier og procedure for: 

 -  optagelse på hingsteliste 
 -  udstedelse af pas 
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 -  dokumentation af kåring og andre bedømmelser 
 
5.  Etablering af baggrund for og gennemføre statistiske beregninger til brug for avlens 

tilrettelægning i den enkelte avlsorganisation. 
 
 

Kapitel 1: Generelt  
 
1.  Udstedelse af pas og registrering af data på føl sker alene, når føllet er faldet efter 

hingste, som er godkendte til avl i de avlsforbund, som har truffet aftale med SEGES 
Heste om stambogsføring, eller efter hingste, der er godkendte til avl i et EU-anerkendt 
avlsforbund eller når føllet i øvrigt er berettiget til optagelse i hovedafsnittet i et dansk 
EU-anerkendt avlsforbund. Se dog kapitel 9 for undtagelser hertil.  

 
2.  Fra avlsforbundene modtager SEGES Heste en oversigt, der angiver, hvilke hingste, 

der er godkendt til avl i den pågældende   avlsretning/race. Oversigten føres pr. 
avlssæson der løber fra 1. februar til 31. oktober. 
Derudover modtager SEGES Heste fra ejere anmodninger om optagelse af hingste, 
som er anerkendt af et EU-anerkendt avlsforbund, men som ikke har tilknytning til et 
avlsforbund i Danmark. 
Samlet udgør oversigt og enkeltdyrs optagelserne den pågældende avlsretnings 
officielle hingsteliste for sæsonen. 

 
3.  Bedækningsdata indrapporteres af hingsteholder til SEGES Heste senest 14 dage 

efter 1. bedækning, og herefter løbende hver 14. dag. Der betales et gebyr pr. 
registreret 1. bedækning, mens efterfølgende indberetninger i samme år på samme 
hoppe og ved samme indberetter sker vederlagsfrit, se dog kap.3 §3 for særskilte 
regler omkring embryotransfer/ICSI. Datamaterialet udgør grundlaget for det følgende 
års registrering af føl, og for udregning af reproduktionsstatistik. 

 
4.   Kontoret udsteder pas, jvf. den ministerielle bekendtgørelse herom. Herfor opkræves 

et gebyr. Passet indeholder: 
 

- Hestens identitetsbeskrivelse, afstamning, vaccinationer, bedømmelser og 
sider til brug for registrering af medicinering  

- Sammen med passet udstedes et ejercertifikat 
 
5.  Alle heste besigtiges og identitetsmærkes i forbindelse med udstedelse af pas.  

 
Udgiften til besigtigelse og mærkning afholdes af ejeren, og er ikke indeholdt i gebyret 
for pas.  

 
6.  I forbindelse med udstedelse af pas/stamtavle tildeles hesten et registreringsnummer 

(UELN), som følger hesten hele livet.  
 
7. I passet angives det avlsforbund, i hvis hovedafsnit hesten er født. Giver 

retningslinierne flere muligheder, udvælger ejeren et avlsforbund. Endvidere angives 
hestens race(/-r), uagtet om disse er sammenfaldende med det registrerende 
avlsforbund. 

 
8. Hvert avlsforbund har egne regler, som supplerer dette regelsæt. Det er typisk med 

hensyn til regler for kåring af hingste og dermed optagelse på hingstelisten, bilag til 
stambogens hovedafsnit, mærkning og regler for brug af logo, hvilke racer der er 
godkendt til indkrydsning, antal led i stamtavlen for hingste og avlsforbundskode i 
registreringsnummeret. 

 Avlsforbundets regler er gældende for avlsforbundets medlemmer. 
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 Dog skal disse regler være i overensstemmelse med lovgivningen og Landsudvalget 
for Hestes regler samt være teknisk mulige. 

 
9.  Avlsgodkendelser, kåringer og andre bedømmelser varetages og tilrettelægges af 

det enkelte avlsforbund. 
 
10.  Hvert avlsforbund har på eget initiativ indregistreret et foreningslogo, som kan fremgå 

af pas, jf. kapitel 6.  
 
11. I helt særlige tilfælde kan der gives dispensation for disse regler af hensyn til avlen og 

hvor sikkerheden opretholdes. Dispensation gives af Landsudvalget for Hestes 
stambogsudvalg efter indstilling fra SEGES Heste eller et avlsforbund, der er tilsluttet 
Landsudvalget for Heste. Der skal foreligge en særlig dispensationsrapport. 

 

 
Kapitel 2: Stambogen og hingstelisten 
 
 

§ 1 
Stambogen 

 
SEGES Hestes database indeholder stambøgerne for hvert enkelt avlsforbund og øvrige 
registrerede heste. 
 
 

§ 2 
Opdeling af stambogen 

 
Stambogen er for hvert avlsforbund opdelt i et hovedafsnit og evt. et bilag til 
hovedafsnittet (forregister). Desuden er der et særligt afsnit for registrerede heste, som ikke 
er tilknyttet et bestemt avlsforbund. Det enkelte avlsforbund afgør selv, om der skal oprettes 
bilag. 
 
 

§ 3 
Betingelser for at indføre heste i et avlsforbunds hovedafsnit 

 
Hesten skal være registreret af en officielt anerkendt stambogsførende organisation jvf. 
reglerne herfor. Desuden skal hestens forældre, bedsteforældre og oldeforældre opfylde en 
af følgende betingelser: 
 

a) Være indført i avlsforbundets hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet. 
 

b) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et andet avlsforbund, 
der er godkendt til indkrydsning. 

 
c) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et tilsvarende officielt 

anerkendt udenlandsk avlsforbund. 
§ 4 

Opdeling af stambogens hovedafsnit 
 
Hovedafsnittet kan jf. avlsforbundenes egne regler være opdelt i flere afdelinger/klasser. 
 
Stk. 2. I avlsforbundets regler er anført om der kræves 3 eller flere led i stamtavlen, for at 

hingsteafkom kan indføres i hovedafsnittet. 
 F3 hopper avler hoppeafkom i hovedafsnittet jf. § 5 
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Stk. 3 Et led defineres som en hest registreret i databasen med mindst navn og 

registreringsnummer. Avlsforbund kan i egne regler stille særlige krav til et led med 
hensyn til kåring, afprøvning m.m. 

§ 5 
Bilag til et avlsforbunds hovedafsnit (forregister) 

 
Et avlsforbund kan oprette et bilag til hovedafsnittet. 
 
Stk. 2 Bilaget omfatter hopper, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i avlsforbundets 

hovedafsnit jvf. § 3. For at kunne optages i et af bilagets afdelinger skal hoppen være 
bedømt af avlsforbundet. 

 
Stk. 3 Bilaget opdeles i tre afdelinger: F1, F2 og F3, svarende til antal anerkendte 

generationer. 
 
 3.1  I F1 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet men uden 

anerkendt afstamning. Det enkelte avlsforbund kan dog stille krav om, at 
faderen til hopper, der optages i F1, skal opfylde betingelserne for optagelse i 
avlsforbundets hovedafsnit og være godkendt til avl i forbundet eller et 
tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund 

 
 3.2  I F2 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet, og med en 

afstamning hvor faderen opfylder betingelserne for optagelse i avlsforbundets 
hovedafsnit og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt 
avlsforbund og moderen er optaget i bilagets afsnit F1. 

 
3.3 I F3 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet og med en 

afstamning hvor faderen opfylder betingelserne for optagelse i avlsforbundets 
hovedafsnit og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt 
avlsforbund og moderen er optaget i bilagets afsnit F2. 

 
 

§ 6 
Hingstelisten 

 
Avlsforbundene meddeler hvert år inden d. 15. februar til SEGES Heste, hvilke hingste, der 
er godkendte til at  stå på listen for den kommende sæson.  
 
Stk. 2 Endvidere kan der på hingsteejerens foranledning på SEGES Hestes liste optages 

hingste, som er anerkendte af et EU-anerkendt avlsforbund, men som ikke har 
tilknytning til et avlsforbund i Danmark (jf. §7).  

 
Stk. 3 Samlet udgør avlsforbundets meddelelse jf. stk. 1 samt optagelser jf. stk. 2 den 

pågældende avlsretnings officielle hingsteliste for sæsonen. 
 
 

§ 7 
Optagelse på hingstelisten 

 
Personer, der ønsker en hingst, som ikke er godkendt af et dansk avlsforbund med 
stambogsføring på SEGES Heste, optaget på hingstelisten, skal fremsende følgende 
dokumentation: 
 

 1) Dokumentation for at hingsten for bedækningssæson er avlsgodkendt i et officielt 
EU-anerkendt avlsforbund. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om, 
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hvornår hingsten blev avlsgodkendt, hvorvidt der er stillet særlige krav fra det 
pågældende avlsforbund til hingsten, for at avlsgodkendelsen opretholdes, samt 
hvornår avlsgodkendelsen ophører. 

 
 
 2) Dokumentation for at hingsten er identificeret og forældreskabskontrolleret på 

baggrund af DNA-bestemmelse eller dokumentation for, at hingsten opfylder 
eventuelt lempeligere krav til DNA/afstamningskontrol i det forbund, hvori den er 
avlsgodkendt. 

 
 3) Identifikationsdokument (pas) eller en bekræftet kopi heraf, samt afstamning i 3 

eller flere led med angivelse af identer, nationalitet og navne for alle aner i 
afstamningen. 

 
 4) Resultatet af afprøvninger og avlsværdivurderinger. 
 
 5) Stambogskontoret fakturerer tidsforbruget og øvrige omkostninger ved sagen 

efter Landsudvalget for Hestes normale takster. 
 
Stk. 2 For avlsgodkendte hingste opkræves et gebyr til stambogskontoret pr. hingst, pr. 

avlsforbund, pr. år. 
 

1) Er hingsten ikke godkendt og tilmeldt af et avlsforbund, eller tilmeldt før d. 15. 
februar, betales et gebyr pr. hoppe, svarende til 50% af gebyret pr. hingst. 

 
 2) For avlsforbund, der afholder kåring senere end den 15. februar, kan nykårede 

hingste tilmeldes til normalt gebyr efter denne dato. 
 

 3) Såfremt hingsten frameldes hingstelisten, og hingsteholderen senere i samme 
sæson, tilmelder hingsten, sker dette til dobbelt gebyr. 

 
Stk. 3 Ved import af sæd eller bedækning af hopper i udlandet skal hoppeejeren, hvis 

hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten jf. §§ 6 og 7, foranledige, at der fra det relevante 
danske avlsforbund fremsendes meddelelse til stambogskontoret, hvis hingsten skal 
betragtes som avlsgodkendt. Såfremt stambogskontoret ikke modtager en sådan 
meddelelse, betragtes hingsten som "ikke godkendt" af det pågældende 
avlsforbund. Hoppeejeren faktureres i sådanne tilfælde i henhold til stk. 2.1, og 
stambogskontoret skal have oplysninger i henhold til stk. 1.1. – 1.4. 
 
Føl, som er faldet efter en hingst, der er godkendt af et dansk avlsforbund og 
stationeret på en EU-station uden for Danmark, behandles på lige fod med føl, som 
er faldet efter en hingst, der er godkendt af et dansk avlsforbund og stationeret i 
Danmark.  
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Kapitel 3: Regler for registrering af føl og udstedelse  
af pas/stamtavle (identifikationsdokument) 

 
§ 1 

Registrering af bedækning 
 
Registrering af føl finder sted: Når hingsteholder har foretaget en korrekt indberetning af 1. 
bedækning og af efterfølgende bedækninger, og når føllet er korrekt anmeldt. 
 
Stk. 2 Alle 1. bedækninger og andre bedækninger skal af hingsteholderen indberettes inden 

14 dage efter hændelsesdatoen.  
 
Stk. 3 Ved brug af udenlandske hingste og ved brug af frostsæd, skal indberetningen til 

SEGES Heste foretages af inseminerende dyrlæge eller inseminør inden 14 dage 
efter hændelsesdatoen. 

 
Stk. 4 Hingsteholderen har pligt til at indberette alle bedækninger rettidigt uanset forventet 

resultat. 
 
Stk. 5 Er der tale om stod, indberettes det, hvornår hoppen indsættes i stoddet, og hvornår 

hoppen tages ud af stoddet. 
 
Stk. 6 Der kan kun indberettes bedækninger foretaget af avlsgodkendte hingste, som er 

optaget på hingstelisten. 
 
Stk. 7 Indberettere af 1. bedækninger opkræves et beløb pr. 1. bedækning, jvf. SEGES 

Hestes gældende prisliste herfor, se dog kap.3 §3 for særskilte regler omkring 
embryotransfer/ICSI. Overholdes 14 dages fristen ikke jf. §1 stk. 2, opkræves 
desuden et særligt gebyr. 

 
Stk. 8 Med henblik på at øge validiteten af statistiske oplysninger vil hingsteejeren efter 

bedækningsårets afslutning få tilsendt en samlet oversigt over alle indberettede 
bedækninger. Eventuelle rettelser hertil meddeles SEGES Heste inden 1. november i 
bedækningsåret. Herefter betragtes indberetningerne som endelige. 
Beregning af ifolingsprocenter foretages på basis af den første indberetning. 

 
Stk. 9 Anmeldelse og registrering af føl sker vederlagsfrit indtil 40 dage efter føllets fødsel. 
 Overholdes 40 dages fristen ikke, opkræves et særligt gebyr, jvf. SEGES Hestes 

gældende prisliste herfor. 
 
 

§ 2 
Inseminering 

 
I en avl, hvor inseminering er tilladt, er hingsteholderen ansvarlig for indberetning til SEGES 
Heste. Ved hingsteholder forstås i denne forbindelse den person, der er registreret som 
ejer/bruger af hingsten. 
 
Stk. 2 Såfremt inseminationen ikke er foretaget på hingsteholderens hingstestation, er 

inseminøren forpligtet til at bekræfte den foretagne insemination over for 
hingsteholderen, hvorefter denne foretager indberetning til SEGES Heste. 

 
Stk. 3 Ved inseminering med udenlandske hingste samt ved brug af frossen sæd, foretages 

indberetning af inseminerende dyrlæge eller autoriseret inseminør 
 
Stk. 4 Inseminering med avlsgodkendte hingste følger særlige regler for autoriserede 



 

 

82 

hingstestationer. 
 

§ 3 
Embryotransfer og ICSI 

 
Ved udtagning af embryoner fra en hoppe skal foretages indberetning af såvel insemination 
som embryooverførsel fra donorhoppe til rugehoppe. 
 
Indberetningen foretages af den dyrlæge, der forestår overførslen af embryonet. Formularen 
”Embryo Transfer Certificate” anvendes. 
 
Indberettere af embryooverførsler opkræves et beløb per overførsel svarende til prisen for 
indberetning af 1. bedækning, jvf. SEGES Hestes gældende prisliste herfor. Overholdes 14 
dages fristen ikke jf. §1 stk. 2, opkræves desuden et særligt gebyr. 
 
 

§ 4 
Opdrætter 

 
Føllet kan anmeldes af hoppeejer eller føllets ejer på folingstidspunktet. Såfremt der ikke er 
sammenfald, afgør de pågældende på eget initiativ, hvem der skal anmelde føllet. 
 
Den, der anmelder føllet, angives i passet som opdrætter, og indestår for de oplysninger, der 
fra anmeldelsen overføres til passet. 
 

§ 5 
Udstedelse af pas 

 
Udstedelse af pas/stamtavle finder sted, når følgende betingelser er opfyldt (se dog kapitel 9 
for undtagelser hertil): 
 

a) bedækningen er registreret i SEGES Hestes database 
 
b) føllet er registreret i SEGES Hestes database  

 
c) føllet er besigtiget og identitetsmærkning er udført, jvf. regler herfor 
 
d) et eventuelt krav om DNA bestemmelse er opfyldt, jvf. regler herfor. 

 
Stk. 2 Følanmeldelse skal finde sted i fødselsåret, mens identitetsmærkning/besigtigelse 

skal foretages tidsnok til at pasansøgningen, incl. evt. DNA-kontrol, kan være 
komplet, når føllet er 10 månder gammelt. 

 
Stk. 3 Ved anmeldelse af føllet udover fødselsåret eller for sen ansøgning om pas skal 

afstamningen verificeres ved en faderskabskontrol. 
 
Stk. 4 Føllets afstamning kan, når det findes påkrævet af hensyn til en sikker 

stambogsføring, af Landsudvalget for Heste eller det pågældende avlsforbund 
kræves dokumenteret ved en afstamningskontrol, før føllet kan registreres og 
stamtavle/pas kan udstedes jvf. reglerne herfor. 

 
Stk. 5 For udstedelse af pas/stamtavle betales et særligt gebyr. 
 
Stk. 6 For besigtigelse/identitetsmærkning og DNA-bestemmelse opkræves særskilt gebyr 

jvf. prisliste herfor. 
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§ 6 

Resultat af bedækning 
 
Resultatet af bedækning, som ikke er en anmeldelse af føl, indberettes af hoppeejeren, 
senest året efter, at bedækningen fandt sted. 
 
Stk. 2 Det enkelte avlsforbund har pligt til at opfordre hoppeejerne til at indberette resultatet 

af bedækningen. 
 
Stk. 3 Indberetning af resultater af bedækning er gratis. 
 

§ 7 
Godkendte avlshingste 

 
Ingen hingsteholder kan indberette 1. bedækning med avlsgodkendte hingste, såfremt ved-
kommende på samme tidspunkt søger at drive bedækningsforretning med en ikke 
avlsgodkendt hingst uanset race, eller er ejer af en ikke avlsgodkendt hingst, hvormed der 
forsøges drevet bedækningsforretning.  
 
Stk. 2 Ingen hingsteejer/holder kan få registreret føl eller udstedt pas, hvis vedkommende er 

i restance til SEGES Heste. 
 
Stk. 3 Ingen hoppeejer kan få registreret føl og udstedt pas, hvis vedkommende er i 

restance til SEGES Heste 
§ 8 

Pas typer 
 

Der kan på det enkelte føl udstedes en af to typer pas/stamtavle benævnt: “Registrerings-
attest” eller “Afstamningsoplysning”.  
 
Stk. 2 Hestepasset udstedes med benævnelsen “registreringsattest” med rødt omslag, når 

føllet er født ind i et EU-anerkendt avlsforbunds hovedafsnit. Såfremt føllets far ikke 
er godkendt til avl i bedækningsåret udstedes dog pas med sort omslag.  

 Er føllet afkom efter en i det EU-anerkendte avlsforbund avlsgodkendt hingst og en 
hoppe optaget i bilag (F1, F2 og ved hingsteafkom i nogle tilfælde også F3) udstedes 
hestepas med benævnelsen "afstamningsoplysning" med blåt omslag. 

   
 Til alle øvrige føl udstedes hestepas jf. retningslinierne i kapitel 9 
 
Stk. 3 Avlsforeningers navn og logo påføres pas efter forbundets egne retningslinier.  

 Avlsforbundene har ansvaret for registrering af eget logo og for hvilke regler, der skal 
gælde for dets anvendelse (jf. kap. 1 stk. 8). 

 Er et avlsforbunds logo ikke anført, anføres for begge attest- typer et neutralt logo for 
SEGES Heste. 

 
§ 9 

Registreringsnummer 
 

Ved anmeldelse af føl og dermed registrering i SEGES Hestes database, tildeles føllet et 
registreringsnummer, som anføres i passet og følger hesten hele livet. 
Registreringsnummeret er entydigt, og følger de internationale retningslinier (www.ueln.net). 
Det består af 15 cifre. De første 3 cifre er landekoden for Danmark (208) jf. ISO standard. De 
næste 3 cifre er databasekoden for SEGES Heste (333). De næste 4 cifre er fødselsåret og 
de sidste 5 cifre er et fortløbende nummer. Det enkelte avlsforbund kan vælge om de to 
første cifre i fødselsåret skal erstattes af avlsforbundets kode. 
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Hvis avlsforbundet ønsker at anvende avlsforbundets kode, anvendes det alene på heste, 
som er berettiget til logo 
 

§ 9 
Race 

 
Landsudvalget for Heste har besluttet, at definere en hest som tilhørende 
racen/avlsretningen, når den er optaget i avlsforbundets hovedafsnit. 
Racen/avlsretningen angives i passet, og hvis der er tale om flere, angives alle, så vidt det er 
teknisk muligt. 
 
Bemærkninger til kapitel 3: 
 
Hingste kan indføres i et dansk avlsforbunds hovedafsnit via fødsel eller via kåring i det 
pågældende avlsforbund. Hingste kan også ved kåring i et tilsvarende EU-anerkendt 
avlsforbund og ved import til Danmark og registrering i SEGES Hestes database, komme til 
at tilhøre et dansk avlsforbunds hovedafsnit, men det betyder ikke, at hingsten også er kåret 
her. 
 
Hopper kan indføres i et dansk avlsforbunds hovedafsnit via fødsel eller via kåring i det 
pågældende avlsforbund. Hopper  
kan også ved kåring eller fødsel i et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund og ved import til 
Danmark og registrering i SEGES Hestes database, komme til at tilhøre et dansk 
avlsforbunds hovedafsnit, men det betyder ikke, at hoppen også er kåret her. 
 
Hopper godkendt i et avlsforbunds bilag til hovedafsnittet, betyder at hoppen er bedømt og 
godkendt (kåret) af det pågældende avlsforbund, men uden at tilhøre avlsforbundets 
hovedafsnit. 
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Kapitel 4: Regler for registrering af føl født i udlandet 
 

§ 1 
Registrering af føl 

 
SEGES Heste kan registrere føl og udstede stamtavler, jvf. reglerne herfor. For føl født i 
udlandet gælder desuden følgende forudsætninger: 
 
a) Et dansk avlsforbund tilsluttet Landsudvalget for Heste og med stambogsføring på 

SEGES Heste skal begrunde og anbefale udstedelsen af certifikater på føl født i det 
pågældende land. 

 
b) Der skal være tale om føl, som er berettiget til registreringsattester i det pågældende 

danske avlsforbunds avl, eller føl efter hopper optaget i det pågældende avlsforbunds 
bilag til hovedafsnittet.  

 
c) Der foretages altid afstamningskontrol af føllets afstamning på et godkendt 

laboratorium. 
 
d) Der kan af praktiske grunde dispenseres for identifikationsmærk- 
 ning før udstedelse af pas/stamtavle, dog skal besigtigelse finde 
 sted. 

§ 2 
Importerede heste 

 
Importerede heste/ponyer registreres i SEGES Hestes database, såfremt der skal oplagres 
data i forbindelse med avl eller konkurrencer. Registreringsnumre bibeholdes. 
 
Importerede heste / ponyer beholder deres originale certifikat fra oprindelseslandet. SEGES 
Heste registrerer alle relevante oplysninger ud fra det originale certifikat, og påfører på det 
originale certifikat, at registreringen har fundet sted. 
 

Kapitel 5: Navneregler 
 

§ 1 
 
Navnet må ikke overstige 31 karakterer. 
 
 

§ 2 
 
Godkendelse af et navn kan nægtes af stambogskontoret eller for konkurrencehestes 
vedkommende af Dansk Ride Forbunds sekretariat, såfremt det er af en art, som ikke kan 
billiges. 
 
 

§ 3 
 
Ved tildeling af avlsgodkendelse til en hingst skal hingsten skifte navn, hvis der på avlsfor-
bundets hingsteliste findes en hingst med samme navn, således at der ikke optræder flere 
hingste med samme navn på listen indenfor samme avlsforbund. 
 
 

§ 4 
 
Importerede heste/ponyer skal registreres med det samme navn, som de er registreret med i 
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fødselslandet.  
§ 5 

 
Navnet er en væsentlig del af en hests identitet. Navneændring kan derfor kun ske efter 
ansøgning og betaling af gebyr, og kun i forbindelse med ejerskift eller sponsering. 
Stk. 2 Ved navneændring af heste på 3 år eller derover anføres det oprindelige navn i en 

parentes efter det nye navn, jvf. dog begrænsningen i § 1. 
 
Stk. 3 Stutterinavn bevares ved navneændringer, undtagen ved tildeling af sponsornavne, 

hvor det af tekniske årsager ikke altid er muligt. 
 
Stk. 4  Sponsornavnet bevares kun så længe sponsoratet varer. 
 
Stk. 5 For at kunne defineres som et sponsorat skal navnet identificere en egentlig 

produktlinie eller konsulentvirksomhed. Tilføjelse af navn på stutterier, salgs- og 
træningsstalde kan ikke defineres som sponsorater. 

 
(Disse regler er udarbejdet i samarbejde med Dansk Ride Forbund) 
 

Kapitel 6: Retningslinier for en fælles identitets- 
mærkning 

 
§ 1 

Mærkningstyper 
 
Identitetsmærkning af heste født i Danmark forestås af Landsudvalget for Heste. 
 
Mærkning med mikrochip foretages af SEGES Hestes autoriserede identitetsmærkere eller 
en dyrlæge. Mikrochippen placeres midt på venstre side af halsen, ved overgang mellem 
muskel og spækkam. 
 
Stk. 2  Der må kun anvendes mikrochip, der opfylder ISO’s standard. 
 
Stk. 3 Mikrochippens nummer anføres sammen med en angivelse af chippens placering i 

hestens identifikationsdokument. 

 
Kapitel 7: Regler for afstamningskontrol 
 
 

§1 
Afstamningskontrol 

 
Alle avlsgodkendte hingste skal have foretaget DNA-bestemmelse før indsættelse i avl. 
 
Stk. 2 Hingste født efter 1. januar 1994 skal, før en avlsgodkendelse kan tildeles, have 

deres afstamning verificeret ved hjælp af DNA-bestemmelse jf. bekendtgørelse 566 
af 5. juli 1999 

 
Hingste tildelt en avlsgodkendelse i Danmark på baggrund af en kåring i et 
udenlandsk EU-anerkendt avlsforbund med lempeligere regler skal følge reglerne i 
det forbund, hvor hingsten er kåret.  

 
Stk. 3 Alle udgifter hermed afholdes af ejeren. 
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§2 
Identitetskontrol 

 
Stambogskontoret eller avlsforbundet kan betinge sig en DNA-bestemmelse gennemført 
førend stamtavle kan udskrives. 
Stambogskontoret udtager et antal føl til stikprøvekontrol. 
 
Stk. 2 Prøverne udtages af SEGES Hestes personale, typisk i forbindelse med besigtigelse. 
 
Stk. 3 Laboratorieudgifter samt udgifter til prøveudtagning foretaget af SEGES Hestes 

personale dækkes af SEGES Heste, såfremt sagen ikke skyldes hoppe- eller 
hingsteholderens fejl. 

 
§3 

Udenlandske hingste 
 
Afkom efter hingste, som har deres virke i et land udenfor EU, DNA-bestemmes altid med 
henblik på afstamningskontrol. 

 
Stk. 2 For hingste, som er avlsgodkendte eller har dispensation til at virke i et dansk 

avlsforbund, og som har deres virke i EU udenfor Danmark, og som iøvrigt følger 
Landsudvalget for Hestes regler, procedurer og forskrifter, gælder samme regler som 
for dansk kårede hingste på station i Danmark, herunder stikprøvekontrol. Dog skal 
følgende forhold være opfyldt: 

 
2.1. Sæden er importeret i henhold til gældende regler fra en i henhold til EU-

bestemmelserne godkendt sædopsamlingsstation eller 
 

2.2. Hoppen er insemineret på en i henhold til EU-bestemmelserne godkendt 
sædopsamlingsstation, eller 

 
2.3. Hoppen er naturlig bedækket og 

 
2.4. Følejeren kan fremvise bevis for identiteten af den benyttede avlsgodkendte hingst og 
 
2.5. Alle udgifter afholdes af ejeren. 

 
 

§4 
Ægtransplantation m.m. 

 
Afkom, som er resultat af ægtransplantation eller inseminering med frossen sæd, DNA-
bestemmes altid med henblik på afstamningskontrol. 
 
Stk. 2.  Alle udgifter herved afholdes af ejeren. 
 

 
Kapitel 8: Retningslinier for vurdering af afkom  

efter hingste 
 
 

§ 1 
 
Der kan vurderes afkom efter hingste, som er optaget i eller kan godkendes til optagelse i 
vedkommende races stambog, jvf. avlsforbundets regler herfor. 
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§ 2 
 
Statistiske opgørelser af afkomsgrupper, herunder beregninger af avlsindeks, udføres af 
SEGES Heste i samarbejde med Dansk Kvæg. 
Andre tilsvarende uafhængige organisationer kan benyttes. 
 
 

§ 3 
 
Minimums retningslinier for eksteriørvurdering af afkom efter hingst, 
 
Stk. 1  Almindelig afkomssamling 
 

3. eller 4. år efter hingstens første bedækningssæson fremstilles der afkomssamling 
bestående af mindst 50% af de registrerede eller afstamningsmæssigt godkendte hopper 
på 2 og 3 år, som på udstillingstidspunktet befinder sig i den pågældende landsdel. 
Samlingen skal bestå af mindst 5 afkom, hopper, hingste eller vallakker på 2 år og derover. 
Herudover kan 1-års plage indgå. 

 
Stk. 2  Stor afkomssamling 
 

Efter hingste med "godkendt" afkom på 5 år og derover kan der fremstilles "stor af-
komssamling" bestående af mindst 15 stk. afkom på 2 år og derover, heraf mindst 5 afkom 
på 5 år og derover. Hingste, hopper og vallakker kan indgå. 
 
I øvrigt gælder, at der skal fremstilles mindst 50% af de "godkendte" hopper på 3 år og 
derover, som på udstillingstidspunktet befinder sig i den pågældende landsdel. 

 
Stk. 3  Ved bedømmelse anvendes følgende skala: 

 I klasse 1. grad (23 og 24 point) 
 I klasse 2. grad (21 og 22 point) 
 II klasse 1. grad (19 og 20 point) 
 II klasse 2. grad (17 og 18 point) 
 III klasse  (15 og 16 point) 

 
Stk. 4 Anmeldelse skal ske til det avlsforbund, der varetager bedømmelsen. 
 

 
Kapitel 9: Regler for registrering af heste uden for den 
organiserede avl  
 

§ 1 
Udstedelse af hestepas 

 
Heste, der ikke er omfattet af reglerne i kapital 2-4 og 7-8 får udstedt hestepas jf. 
BEK 1398 af 02.12.2015 
 
Disse hestepas udstedes med benævnelsen "identifikationsdokument til enhovet dyr" 
og lysegrønt omslag.  
  
Der kan være anført afstamning i passet, såfremt hesten tilhører hovedafsnit eller bilag i et 
avlsforbund, som ikke er ministerielt godkendt, men hvor stambogsføringen varetages af 
SEGES Heste. Desuden kan afstamning anføres i passet, hvis dette udstedes på grundlag af 
en eksisterende stamtavle. 


