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Nuværende formulering  
4. Kåringer  

Forslag til ændringer Begrundelse og formål 

 
Hingste, hopper og vallakker, der er fyldt 4 år, 
kan fremstilles til kåring med henblik på 
bedømmelse af både bygnings- og 
rideegenskaber (betegnes fuldkåring). Ved 
kåring regnes en islandsk hests fødselsdag altid 
som 1. januar i fødselsåret. FEIF´s regler for 
afholdelse af kåringer følges.   

 

  

4.1 

Hingste, hopper og vallakker, som er kåret i 
Island eller i en EU-anerkendt avlsorganisation i 
et andet FEIF-land i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste opnår samme 
gyldighed som en kåring i Danmark.  

 

  

4.2 

3 og 4 års unghingste samt 3 og 4-års hopper 
kan fremstilles til bygningsbedømmelse. FEIF´s 
regler for afholdelse af kåringer følges (FIZO).  

4.2 

3 og 4 års unghingste samt hopper fra 3 år og 
ældre kan fremstilles til bygningsbedømmelse. 

Det vurderes at det vil være en avlsfremmende 
foranstaltning at hopper på 4 år og ældre kan 
bygningsbedømmes således at ejeren af 
hoppen kan få kvalitetsbedømt sin hoppe med 



 
 
 
 

FEIF´s regler for afholdelse af kåringer følges 
(FIZO).  

 

henblik på efterfølgende at lade hoppen 
fuldkåre.  

Formål: Avlskomiteen vil gerne fremme avlere 
og ejeres lyst til at lade hopper blive bedømt, 
inden de går i avlen. Det er avlskomiteens 
formodning at en bygningsbedømmelse kan 
animere/motivere ejeren af hoppen til 
efterfølgende at sætte hoppen i ridning med 
henblik på en senere ridebedømmelse og 
dermed en fuldkåring.  

 
4.3 

Hingste, hopper og vallakker kan fremstilles 
ved en FEIF kåring til bedømmelse af bygnings- 
og rideegenskaber. Hingste og hopper kan 
endvidere fremstilles til afkomskåring. For 
hingste 4 år og ældre gælder, at der skal 
forevises et bevis for at afstamningen er 
kontrolleret og anmærkningsfri. DI har tiltrådt 
racebeskrivelse, bedømmelsessystemet med 
karakterskala og vægtning, sådan som de er 
formuleret FIZOén. 

 

  

5. Afkomskåringer 
 

  

 
Hingste og hopper kan fremstilles til DI 
Afkomskåring 
 

  

5.1 Hingste   



For at opnå afkomskåring i Eliteklassen skal en 
hingst vise mindst 12 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves en gennemsnit af 
kåringsresultatet for de kårede afkom på 
mindst 8,10 point på baggrund af de 12 antal 
heste. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom, som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og skal være 
tilstede. 

For at opnå afkomskåring i 1. klasse skal en 
hingst vise mindst 6 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af 
kåringsresultaterne for de kårede afkom på 
mindst 7,90 points på baggrund af 6 antal 
heste. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og skal være 
til stede.  

For at opnå afkomskåring i 2. klasse skal en 
hingst vise mindst 6 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af 
kåringsresultaterne for de kårede afkom på 

For at opnå afkomskåring i Eliteklassen skal en 
hingst vise mindst 12 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves en gennemsnit af 
kåringsresultatet for de kårede afkom på 
mindst 8,10 point på baggrund af de 12 antal 
heste. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom, som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og bør være 
tilstede. 

For at opnå afkomskåring i 1. klasse skal en 
hingst vise mindst 6 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af 
kåringsresultaterne for de kårede afkom på 
mindst 7,90 points på baggrund af 6 antal 
heste. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og bør være 
til stede.  

For at opnå afkomskåring i 2. klasse skal en 
hingst vise mindst 6 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af 
kåringsresultaterne for de kårede afkom på 

Det er ikke længere relevant at hingsten er 
tilstede, da den ikke ind går i afkomskåringen 
og det vil give flere mulighed for at afkomskåre 
sine heste og det vil fremme interessen for at 
vise afkom 



mindst 7,50 points på baggrund af 6 antal 
heste. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og skal være 
til stede.  

 

mindst 7,50 points på baggrund af 6 antal 
heste. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og bør være 
til stede.  

 
5.2 Hopper   
For at opnå afkomskåring i Eliteklassen skal en 
hoppe vise mindst 4 afkom, hvoraf mindst 3 
skal vises under rytter. Endvidere kræves en 
gennemsnit af kåringsresultatet for de kårede 
afkom på mindst 7,95 point for 5 kårede 
afkom, hvoraf de 2 skal være kårede med 
mindst 8,00 points. De fremviste afkom skal 
ikke nødvendigvis være de afkom, som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hoppen selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og skal være 
tilstede. 

For at opnå afkomskåring i 1. klasse skal en 
hingst vise mindst 6 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af 
kåringsresultaterne for de kårede afkom på 
mindst 7,90 points på baggrund af 6 antal 

For at opnå afkomskåring i Eliteklassen skal en 
hoppe vise mindst 4 afkom, hvoraf mindst 3 
skal vises under rytter. Endvidere kræves en 
gennemsnit af kåringsresultatet for de kårede 
afkom på mindst 7,95 point for 5 kårede 
afkom, hvoraf de 2 skal være kårede med 
mindst 8,00 points. De fremviste afkom skal 
ikke nødvendigvis være de afkom, som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hoppen selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og bør være 
tilstede. 

For at opnå afkomskåring i 1. klasse skal en 
hingst vise mindst 6 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af 
kåringsresultaterne for de kårede afkom på 
mindst 7,90 points på baggrund af 6 antal 

Det er ikke længere relevant at hoppen er 
tilstede, da den ikke ind går i afkomskåringen 
og det vil give flere mulighed for at afkomskåre 
sine heste og det vil fremme interessen for at 
vise afkom 
 



heste. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og skal være 
til stede.  

For at opnå afkomskåring i 2. klasse skal en 
hoppe vise mindst 3 afkom, hvoraf mindst 2 
skal vises under rytter. Endvidere kræves et 
gennemsnit af kåringsresultaterne på mindst 
7,80 points for 4 kårede afkom, hvoraf 1 skal 
være kåret med mindst 8,00 points. De 
fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være 
de afkom som ligger til grund for opnåelse af 
afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet 
FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, 
såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til 
FEIF´s regler for bedømmelse af avlsheste. 
Hoppen selv kan vises ved hånd eller under 
rytter, og skal være til stede.  

 

heste. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom som ligger til 
grund for opnåelse af afkomskåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan 
indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen 
er foretaget i henhold til FEIF´s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan 
vises ved hånd eller under rytter, og bør være 
til stede.  

For at opnå afkomskåring i 2. klasse skal en 
hoppe vise mindst 3 afkom, hvoraf mindst 2 
skal vises under rytter. Endvidere kræves et 
gennemsnit af kåringsresultaterne på mindst 
7,80 points for 4 kårede afkom, hvoraf 1 skal 
være kåret med mindst 8,00 points. De 
fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være 
de afkom som ligger til grund for opnåelse af 
afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet 
FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, 
såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til 
FEIF´s regler for bedømmelse af avlsheste. 
Hoppen selv kan vises ved hånd eller under 
rytter, og bør være til stede.  

 
 


