
 

 

 

Baggrund og Introduktion til ”den lille kårings A-B-C”: I 2020 og 2021 har kårings-
ryttere og avlere kritiseret kåringsdommernes bedømmelser… flere har antydet, at 
deres heste har fået for lave karakterer. Hvordan stemmer det med statistikkerne? Har 
kritikerne en pointe – eller er det unfair kritik? 

Ø Husk det er både fejlagtigt og vildledende, at sammenligne og fortolke på 
nationale gennemsnitstotaler (ridning & bygning). Der skal som minimum 
vægtes med fordelingen på Køn, antal hhv. 4- og 5-gængere og Alder. Og hvis 
man ønsker at se på udviklingen indenfor de sidste 5 år, skal man 
sammenligne på del-karaktere på grund af det nye (2020 og 2021) henholdsvis 
det gamle kårings-point-vægte. 

Ø Island: Et indblik i stabiliteten i kårings-systemet og dommernes 
karakterniveauer. Kategorien: Hopper, 5-gængere, 6 års kåringer.

Ø Danmark: Vi er et miniput kåringsland, men benyttes vægtene A-B-C ligger vi 
nydeligt/stabilt, også i årene 2020-2021. .

Datakilde køn/gangart:= 11.483 fuld-kåringer i årene 2016-2021 - og alders betydning er de Islandske kåringer i samme 
periode.

Karakterniveau koblet til Køn, Gangart & Alder.



 

 

 

 

Kategori: Island, hopper, 6 års-kåring, 5-gænger. Altså 100% A-B-C match

Bemræk: Præcisionen i dommernes karaktergivning er bemærkelsesværdig nøjagtig . Optimisterne vil kunne 
potte en beskeden med positiv udviklingstrend, jf. de markedsefterspurgte mega-trends.

Danmark: 5, 6, 7 års kåringer.
TOLT: 4 år på samme niveau. 2017-2018 ligger
historisk højt. Bygningskarakter følger forventningen til 
niveauet på ride-karakter m.fl. 

TROT: Niveauet er ens.

PACE: Faldet i 2020/2021 matcher stigning i antal 4-
gængere. 
Kategorien 5,6,7 års heste = 72% af kåringerne i DK –
dog er det er blot 67 kåringer i snit ift. usikkerheder.

A-B-C - tabellen:



 

 

 

 

 

 

Kategori: Danmark, Hingste, 5, 6, 7 års. (ikke A-B-C match på alder og gangart)

A-B-C : De danske hingste ligger stabil og som forventet vægtet med alder og gangart

Vær opmærksom på, at alle de øvrige miljøe?ekter - som påvirker karakter-niveauet -
når der ses på Island ift. Danmark. Det er eVekter som:

1. Hestenes kvalitet: forældres og bedste forældres kårings-karaktere, avlernes erfaring/ 
selektionstradition, opdrætspris pr. hest ift. at frasortere mv.

2. Kåringsryttere/trænere: kompetence/erfaring/praksis tæller ved visning, prisniveauet 
på Island for træning/kåring af hestene er 50% under niveauet i Danmark. Derfor 
benyttes gen-kåringer også meget hyppigere på Island.

3. Klima/temperatur, X-factor-eVekt, osv …

Bemærk: Suppleres ”den lille kårings A-B-C” med de korrekte miljøeVekter, kan man 
allerede ved de tidlige kåringer spotte, hvilke heste, der med stor sandsynlighed bliver 
fremtidens bedste kårings- og sportsheste.



 

 

 

Landskamp: Island (alle kåringer ex. Landsmote) v.s. Danmark (5,6,7 års heste)

A-B-C: Der er rimelig balance i køn, gangart og alder i ovenstående optælling.


