
 

 
Dansk Islandshesteforening, Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet 

tlf. 87475075 mail: sekretariat@islandshest.dk 

Forslag til ændring i Stambogsreglement i 

2021, Dyrlæge => Sundheds 

Nuværende formulering: 
 

Foreslås ændret til: 

 

6.4 Forudsætninger for at DIs avlskomite 

kan give bedækningstilladelse:  

⎼ at hingsten har bevis for at 

anmærkningsfri afstamningskontrol er 

udført  

⎼ at hingsten er bedømt  

⎼ at hingsten er dyrlægeundersøgt og 

fundet fri for arvelige defekter  

⎼ at hingsten efter bedømmelse og 

dyrlægeundersøgelse findes egnet til avl 

og  

⎼ at hingsteejeren/holderen har indbetalt 

et gebyr, hvis størrelse fastsættes af Dis 

avlskomite. 
 

 

6.4 Forudsætninger for at DIs avlskomite 

kan give bedækningstilladelse:  

⎼ at hingsten har bevis for at 

anmærkningsfri afstamningskontrol er 

udført  

⎼ at hingsten er bedømt  

⎼ at hingsten er sundhedsundersøgt og 

fundet fri for arvelige defekter  

⎼ at hingsten efter bedømmelse og 

sundhedsundersøgelse findes egnet til avl 

og  

⎼ at hingsteejeren/holderen har indbetalt 

et gebyr, hvis størrelse fastsættes af Dis 

avlskomite 

 

6.5 Alle hingste skal dyrlægeundersøges 

og findes fri for grove defekter eller 

arvelige lidelser. 

 

 

6.5 Alle hingste skal sundhedsundersøges 

og findes fri for grove defekter eller 

arvelige lidelser. 

 

6.9 Øvrige udenlandsk kårede hingste får 

bedækningstilladelse svarende til 

reglerne ovenfor under forudsætning af, 

at hingsten er besigtiget af DIs 

avlskomite eller en repræsentant for 

denne. Dyrlægens bedømmelse af hesten 

og beskrivelse af evt. arvelige fejl og 

afvigende racemæssig type forelægges 

DIs avlskomite, som kan rådføre sig med 

andre eksperter. DIs avlskomite skal give 

en skriftlig begrundelse for eventuel 

optagelse/forbliven eller begrundelse og 

vilkår for udelukkelse. 

 

6.9 Øvrige udenlandsk kårede hingste får 

bedækningstilladelse svarende til 

reglerne ovenfor under forudsætning af, 

at hingsten er besigtiget af DIs 

avlskomite eller en repræsentant for 

denne. Sundhedsundersøgelsen af hesten 

og beskrivelse af evt. arvelige fejl og 

afvigende racemæssig type forelægges 

DIs avlskomite, som kan rådføre sig med 

andre eksperter. DIs avlskomite skal give 

en skriftlig begrundelse for eventuel 

optagelse/forbliven eller begrundelse og 

vilkår for udelukkelse. 
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