Typebeskrivelser
Typebeskrivelse A: Vanner
Helhed

Robust, kraftig og generelt kompakt bygget med et roligt og selvsikkert udtryk.

Højde

156 til 170 cm

Farve

Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte.

Hoved

Skal være lige i profilen og ikke ekstremt stort, men
godt proportioneret til hesten. Panden
skal være bred. Romernæse accepteres.

Øjne

Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller
delvis glasøjne accepteres.

Ører

Skal være normale til små og opretstående, god
bredde i mellem sig, med god fremadretning.

Kæber og svælg Kæberne skal være tydelige/markerede og i harmoni
(Ganascher)
med resten af hestens bygning, svælget ikke for
bredt.
Hals

Som regel en kort, kraftig hals. Halsen skal være muskuløs og tilstrækkelig velrejst fra
brystet. Underhals er ikke ønskeligt. Voksne hingste kan have en kraftig toppet
hals-/nakkekam.

Manke

Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryggen.
Flad manke kan forekomme.

Skuldre

Skal være af god længde og er ofte stejle.

Forben

Skal være faste og tørre. De kan have forholdsvis kraftige knogler, og skal være
velplacerede og i harmoni med typen. Set forfra syner de vinkelrette, med tilstrækkelig
plads (en hovs bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til og med
kodeleddet, vinklen mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang;
koden skal være passende lang og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt
tørre og velformede.

Ryg/lænd

Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En
tendens til kort ryg er accepteret.

Bryst/bringe

Skal være muskuløs og bred.

Ribben

Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende.

Kryds

Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig
bred og noget muskuløs

Bagben

Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne kan være forholdsvis kraftige, men skal
stadig harmonere med resten af hestens bygning. Set bagfra syner bagbenene rette.
Overlåret skal være af passende længde og skal være muskuløst. Set fra siden er
bagbenene velansatte og stærke. Leddene er veludviklede og velformede men ikke
kødfulde. Haserne skal være store, flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150
grader. Vinklen mellem koden og jorden er ca. 55 grader.

Hove

Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være store, åbne og
hårde.

Hovskæg

Mængden af hår skal være normal til overdådig.

Man

Mængden af hår skal være normal til overdådig.

Bevægelser

Skal være kraftfulde og funktionelle hvorved hvert led bevæges korrekt. Der skal være
en stærk fremaddrift fra bagbenene.
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Typebeskrivelse B: Grai
Helhed

I modsætning til Cob-typen har Grai-typen en mere forædlet bygning, med et roligt og
selvsikkert udtryk

Højde

135 til 156 cm. Højde op til 170 cm kan forekomme.

Farve

Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte.

Hoved

Skal være lille og ædelt.

Øjne

Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller delvis glasøjne accepteres.

Ører

Skal være normale til små og opretstående, god bredde i mellem sig, med god
fremadretning.

Kæber og svælg Kæberne skal være normale i størrelse og i harmoni med hovedet, svælget ikke for
(Ganascher)
bredt.
Hals

Længden af halsen skal være normal. Halsen bør være højt ansat med naturligt elegant
hovedløft. Halsen skal være forholdsvis muskuløs og skal være passende højt ansat fra
brystet. Underhals er ikke ønskeligt.

Manke

Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryggen.

Skuldre

Skal være af god længde og forholdsvis mere skrånende end Vanner- og Cob-typen.

Forben

Skal være faste og tørre. De skal have lette/finere knogler, velplacerede og i harmoni
med den lettere type. Set forfra syner de vinkelrette, med tilstrækkelig plads (en hovs
bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til og med kodeleddet, vinklen
mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang; koden skal være
passende lang og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt tørre og
velformede.

Ryg/lænd

Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En
tendens til en forholdsvis lang ryg er accepteret.

Bryst/bringe

Må ikke være for bred, men heller ikke for smal.

Ribben

Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende.

Kryds

Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig
bred og noget muskuløs, men ikke for rund.

Bagben

Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne skal være lettere/finere, og i harmoni
med den lettere byggede type. Set bagfra syner bagbenene rette. Overlåret skal være af
passende længde og skal være muskuløst. Set fra siden er bagbenene velansatte og
stærke. Leddene er veludviklede og velformede, men ikke kødfulde. Haserne skal være
store, flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150 grader. Vinklen mellem
koden og jorden er ca. 55 grader.

Hove

Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være åbne og hårde,
men ikke for store.

Hovskæg

Mængden af hår skal ikke være for meget, tangerende til normal.

Man

Mængden af hår skal ikke være for meget, tangerende til normal.

Bevægelser

Skal være kraftfulde og funktionelle med frihed, elasticitet, fremadgriben, hvorved hvert
led bevæges korrekt.
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Typebeskrivelse C: Cob
Helhed

Robust, kraftig og generelt kompakt bygget med et roligt og selvsikkert udtryk.

Højde

135 til 156 cm

Farve

Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte.

Hoved

Skal være lille og lige i profilen, men godt proportioneret til hesten. Romernæse
accepteres.

Øjne

Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller delvis glasøjne accepteres.

Ører

Skal være normale til små og opretstående, god bredde i mellem sig, med god
fremadretning.

Kæber og svælg Kæberne skal være tydelige/markerede og i harmoni med resten af hestens bygning,
(Ganascher)
svælget ikke for bredt.
Hals

Længden skal være normal til kort, meget muskuløs og velplaceret. Den kan være lavt
ansat fra brystet. Underhals er ikke ønskeligt. Voksne hingste kan have en kraftig toppet
hals-/nakkekam.

Manke

Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryggen.
Flad manke kan forekomme.

Skuldre

Skal være af god længde og er ofte stejle.

Forben

Skal være faste og tørre. De kan have forholdsvis kraftige knogler, og skal være
velplacerede og i harmoni med typen. Set forfra syner de vinkelrette, med tilstrækkelig
plads (en hovs bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til og med
kodeleddet, vinklen mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang;
koden skal være passende lang og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt
tørre og velformede.

Ryg/lænd

Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En
tendens til kort ryg er accepteret.

Bryst/bringe

Må ikke være for bred, men heller ikke for smal.

Ribben

Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende.

Kryds

Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig
bred og noget muskuløs.

Bagben

Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne kan være forholdsvis kraftige, men skal
stadig harmonere med resten af hestens bygning. Set bagfra syner bagbenene rette.
Overlåret skal være af passende længde og skal være muskuløst. Set fra siden er
bagbenene velansatte og stærke. Leddene er veludviklede og velformede, men ikke
kødfulde. Haserne skal være store, flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150
grader. Vinklen mellem koden og jorden er ca. 55 grader.

Hove

Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være store, åbne og
hårde.

Hovskæg

Mængden af hår skal være normal til overdådig.

Man

Mængden af hår skal være normal til overdådig.

Bevægelser

Skal være kraftfulde og funktionelle hvorved hvert led bevæges korrekt.
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Beskrivelse af Tinkeren generelt
Avlsmål:

Egenskaber og
Anvendelse:

Samarbejdsvilje
:

Bevægelser:
Galop:

Der ønskes en udpræget rolig, samarbejdsvillig og omgængelig pony/hest uanset farve,
størrelse og øjenfarve.
Velegnet til alle former for ridning, kørsel og show.
Den ønskes typefast, kraftig, forholdsvis dyb og bred, kompakt og muskuløs med
imponerende pandelok, man, hale og hovskæg.
Bevægelsen kraftfuld, rummelig og gerne med knæaktion.
Tinkere bruges meget alsidigt: Rideterapi, dressur, spring, kørsel, western, distance,
jagtridning, military, kvadrille og i shows.
Hestens rolige temperament og bløde bevægelser gør den til en fremragende familiehest.
Med dens ærlige og lærevillige væsen, er den egnet til både nybegyndere og erfarne
hestefolk.
Den er ofte nøjsom og med et robust helbred.
Kræver en del pleje af hovskæg, da muk ofte forekommer ved manglende pleje af ben og
hovskæg.
Udpræget rolig men arbejdsvillig. Tinkeren ønskes tillidsfuld men også nysgerrig af natur. En
hest der hellere stopper op og afventer end løber væk. Samarbejdsvillig såvel ved
håndtering fra jorden, som i arbejde.

Rolig, taktfast og rummelig med god naturlig balance, bæring og samling.
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