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Tryk på en huldkarakter 

og lær hvordan du 

vurderer den.

Tryk på huset for at 

returnere til denne side.



1. Helt afmagret

1. HELT AFMAGRET
• Hesten er ekstremt afmagret, 

knoglerne er skarpe og 

fremtrædende. 

• Du kan tydeligt mærke knoglerne 

ved hals, ryg, lænd og hale. 

• Der kan ikke mærkes fedtlag over 

disse knogler



2. Meget tynd

2. MEGET TYND
Hesten er afmagret. 

Der er kun ganske tyndt fedtlag 

over ryggens knogler, som er 

fremtrædende. 

Ribbenene er synlige og føles 

tydeligt.



3. Tynd

3. TYND

Tyndt fedtlag over knoglerne. 

Du kan let mærke ribbenene, og 

enkelte kan umiddelbart ses. 

Hoftehjørnerne er let afrundede, 

men tydelige at mærke. 

Manke, skulder og nakke er 

tydelige.



4. Lidt tynd4. LIDT TYND
• Lidt skarp over ryggen. 

• Du kan svagt skelne de sidste 

ribben. 

• Du kan mærke lidt fedt 

omkring haleroden og over 

skulder og nakke. 

• Hoftehjørnerne er pænt 

afrundede



5. Tilpas5. TILPAS
• Ryggen er flad (ikke skarp eller 

hjerteformet). 

• Du kan ikke se ribbenene, men du 

kan let mærke dem. 

• Fedt omkring haleroden føles let 

svampet. 

• Manke, skulder og nakke rundes 

harmonisk i kroppen.



6. Moderat fed6. MODERAT FED
Ryggen kan være hjerteformet. 

Et fedtlag dækker ribbenene, som du 

skal trykke moderat på for at mærke 

dem.  

Tydeligt fedtlag omkring haleroden. 

Begyndende fedtlag på siderne af 

ryggen, bagved skuldrene og langs 

halsen.



7. Lidt for fed
7. LIDT FOR FED
• Ryg og lænd kan være 

hjerteformede. 

• Du skal trykke til for at mærke de 

bageste ribben. 

• Hoftehjørnerne forsvinder, og der 

er et kraftigt fedtlag omkring 

haleroden. 

• Ved manken, bag skulderen og 

langs halsen ser du mere 

fedtdeponering.



8. Meget fed

8. MEGET FED
• Ryg og lænd er hjerteformede. 

• Du kan næsten ikke mærke 

ribbenene, og der er meget blødt 

fedtlag omkring haleroden. 

• Hele overlinjen fra manke, skulder 

og hals er kraftigt fyldt med fedt, 

og du kan se fedtdepoter på 

inderlårene.



9. Ekstremt fed

9. EKSTREMT FED
• Kraftig fedtdeponering på ryg og 

lænd med tydelig hjerteform.

• Spredte fedtdepoter over 

ribbenene. 

• Du ser tydelige fedtpukler 

omkring haleroden, langs manken, 

halsen og bagved skuldrene og hen 

ad flanken. 

• Inderlårene er fyldt med fedt og 

kan nå sammen.


