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Velkommen til Efterårskåringen 2020 
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Bestyrelsen 2020 
 

Formand 

Nanna Brejner 

9600 Aars 

Tlf. 21 23 42 68 

formand.dtf@gmail.com 

 

Næstformand & Medlemsansvarlig 

Annette Hedlund 

4262 Sandved 

Tlf. 40 95 27 33 

Naestformand.dtf@gmail.com 

 

Sekretær & Kassere 

Mette Kathrine Elkjær 

6800 Varde 

Tlf. 50 84 38 77 

Sekretaer.dtf@gmail.com 

kasserer.dtf@gmail.com 

 

Showansvarlig 

Pia Quvang Alsløw Nielsen   

5750 Ringe    

Tlf. 3085 5923 

Bestyrelse.dtf@gmail.com 

 

Webmaster  

Tine Schmidt Mikkelsen 

6200 Aabenraa  

Tlf. 28 88 03 36 

Webmaster.dtf@gmail.com 
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Velkommen til efterårskåringen i DTF 2020

Planlægningen af kåringerne i DTF 2020 
har været en laaaang rejse, vi startede 
foråret med at have planlagt og forberedt 
en fælles forårskåring i Vejle. Alt var klar, 
mange heste var tilmeldte og vi glædede 
os. Men så kom statsministerens første 
og store omtalte pressemøde som med 
Ét lukkede døren for os. Hele samfundet 
lukkede ned, og alle arrangementer skulle 
aflyses. Det var ærgerligt, men som sagt, 
så gjort. Vi var fortrøstningsfulde og 
tænkte, at vi var heldige at vi havde 
efterårskåringerne på tegnebrættet og til 
den tid ville COVID-19 sikkert var en saga 
blot. Sommeren kom, Corona var 
nedadgående og vi tænkte ”YES, det skal 
nok flaske sig!”. Men da smittetrykket 
efter sommerferien begyndte at stige, 
steg vores nervøsitet også. Vi fulgte op 
på dommerne, og planerne var 
uændrede, de agtede at komme til DK og 
dømme vores heste. Dog ville skæbnen 
at vejledningerne for at rejse til DK 
ændrede sig, og dommerne skulle, Hvis 
de fortsat ville rejse til Danmark, se frem 
til 14 dage i hjemmeisolation da Danmark 
er et ”Rødt” land med mange smittede. 
Dommerne fra NSvT har alle normale 
jobs og familier, så at gå 14 dage i 
hjemmeisolation/Karantæne ville for dem 
have mange store konsekvenser, både 
arbejdsmæssigt, økonomisk med også 
sundhedsmæssigt. Vi forstår dem fuldt ud 
og anerkender deres grund til at melde 
afbud – men hvad så nu ??  
Vores ideer og tanker kørte på fuld skrue, 
og bestyrelsens messengergruppe var 
rødglødende. Vi skulle hurtigt melde ud til 
vores medlemmer, men skulle vi ”bare” 
kaste hænderne i vejret og sige ”ØV, 
endnu en aflysning!” eller skulle vi presse 
på for at finde en løsning? 
Svaret hertil var nemt, vi ville selvfølgelig 
gøre alt der stod i vores magt for at finde 
en løsning for vores berørte udstillere. 
Men spørgsmålene var mange og der 
skulle handles hurtigt: 

1. ”Kunne der findes en eller to andre 
dommer fra NSvT i Holland?”  
Svar: Nej desværre, ingen havde 
tid eller lyst/mulighed for at trodse 
myndighedernes anbefaling for at 
tage herop.  
 

2. ”Kunne der laves en 
registreringsdispensation ved 
SEGES for de føl som måtte 
komme i 2021 efter forældre som 
ikke var avlsgodkendte på 
bedækningstidspunktet, således at 
de med avlsgodkendelse i foråret 
2021 ville kunne få 
avlsgodkendelse med 
tilbagevirkende kraft for 2020 
eftersom kåring i 2020 ikke havde 
været en mulighed?” 
Svar: Dette var ikke muligt!  
Men SEGES foreslog en samlet 
”kåring” d. 11/10 hvor dommere fra 
SEGES kunne se hestene og give 
dem et ”Go” eller No Go”, dette 
ville ikke være en 
kåringsbedømmelse blot en 
forhåndsgodkendelse for om 
hesten lignede en tinker og med 
stor sandsynlighed ville kunne 
kåres. Derved kunne der gives en 
dispensation for den avl der var 
påbegyndt i 2020. Men hestene 
skulle altså komme til en rigtig 
kåring ved førstkommende 
mulighed, hvilket ville betyde flere 
udgifter for udstillerne. 
 

3. ”Kunne vi afholde en samlet kåring 
med Maiken Holm som dommer?, 
Maiken dømmer årligt en masse 
Tinkere på dyrskuerne i DK, så 
hun er vant til at bedømmne 
Tinkerne, ligeledes var hun med 
som dommer til vores kåringer i 
opstartsfasen med NSvT, her var 
hun med til en alle bedømmelser 
sammen med NSvT i årene 2012-
2014” 
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Svar: SEGES var med på ideen, 
men NSvT (vores Moderstambog i 
Holland) skulle give lov til at bruge 
Maiken som dommer, idet hun ikke 
er uddannet under NSvT. NSvT 
afviste blankt vores forslag om at 
bruge Maiken som dommer, men 
de var ikke afvisende for at Maiken 
på sigt kunne blive opdateret og 
efteruddannet som dommer under 
NSvT. Men de ville altså ikke 
tillade at hun skulle dømme alene, 
nu hvor det var flere år siden hun 
havde været dommer sammen 
med NSvT. 

Vi i bestyrelsen er enige om at det skal 
prioriteres at få Maiken og evt. flere 
dommere med til synkroniseringsdag ved 
NSvT ved førstkommende mulighed, for 
at få rustet flere danske dommere til at 
kunne dømme vores heste, både på 
dyrskuer men også i situationer som 
denne hvor dommerne fra NSvT ikke har 
mulighed for at tage herop til vores 
kåringer. Så det er klart noget vi vil 
arbejde videre med, det skal dog nævnes 
at vi i foråret 2020 havde 3 personer 
tilmeldt til synkroniseringsdagen i NSvT, 
denne blev dog også aflyst pga. udbrud 
af COVID-19. 

4. ”Hvad forslår NSvT så? Nu hvor 
alle de andre løsninger blev fejet af 
bordet, hvad så?? Hvad skulle vi 
stille op?” 
Der blev taget direkte kontakt til 
det bestyrelsesmedlem i NSvT 
som er vores kontakt i forhold til 
afholdelse af kåringerne i DTF, for 
en løsning skulle der findes for 
vores udstillere. Der blev lagt pres 
på fra vores side, og vi holdt på at 
der skulle findes en løsning. 
Svar: Hun bad os om 24 timer til at 
finde en løsning – og det fik hun. 
Der blev trillet mange tommelfingre 
og vi holdt vejret. Inden tiden var 
gået fik vi en tilbagemelding – det 
var lykkedes. Bert Collet fra 
Belgien, var villig til at tage turen 

herop, og trodse de belgiske 
myndigheders anbefalinger for at 
være dommer til vores kåringer.  

Nogle af jer husker måske 
Efterårskåringerne i 2019 hvor dommerne 
var nødsaget til at vende om på vej til DK 
og hvor vi dermed fredag op til kåringen 
stod uden dommere? – Det var her vi 
første gang stiftede bekendtskab med 
Bert, der med en varsel på kun 18 timer 
sprang til og redede vores 
efterårskåringer i 2019 fra aflysning. 

Nåh!, men tilbuddet om at få Bert som 
dommer takkede vi hurtigt ja til, dog 
havde han ingen mulighed for at deltage 
d. 10-11/10, så en ny dato skulle findes. 
Hans bedste forslag var d. 18/10.  

Han vil tage turen herop sammen med en 
kammerat og de vil for at undgå 
smittefare holde sig til en kåringsdag og 
uden overnatning i DK.   

Der skulle hurtigt tages nogle vigtige 
beslutninger, herunder om hvor kåringen 
skulle afholdes?. Der var flest tilmeldt i 
Viborg, og med et tilbageblik på sidste 
kåring som måtte samles til én kåring, så 
var det i Slagelse den var samlet (April 
2018). Dertil blev fagfolk kontaktet og alle 
de adspurgte kunne deltage i Viborg 
denne dag. Så vi besluttede at vi fortsatte 
planen om kåringen i Viborg, da stedet 
også kunne huse os.  

Medlemmerne skulle kontaktes og da vi 
ved, at bølgerne ofte kan gå højt på de 
sociale medier, appellerede vi til 
udstillerne om at vente med udmeldinger 
på facebook, til at vi var i mål med 
planlægningen, samt havde fået en 
hurtigt tilbagemelding på hvem der kunne 
og ville deltage til en fælleskåring i Viborg 
i weekenden efter den oprindelige 
kåringsweekend.  

En stor Tak til udstillerne for at være 
afventende med debat på facebook til 
bestyrelsen selv var klar med en officiel 
udmelding. Det gav os lidt arbejdsro til at 



 

 

Dansk Tinker Forening          |            Kåringskatalog  2020 
 

 

w w w . d a n s k t i n k e r f o r e n i n g . d k  
 

Side 5 

få de sidste detaljer på plads.  
Så derfor endte det således at vi nu 
afholder en fælles kåring i Viborg d. 
18/10.  

Vi er glade for at vi nu kan se frem til at 
en kåring i 2020 bliver en realitet, men vi 
vil på samme tid gerne komme med en 
lille påmindelse til alle medlemmer og 
udstillere. Vi sidder frivilligt i bestyrelsen 
for DTF, vi gør det fordi vores interesse 
for foreningen, fællesskabet, kåringerne 
og at se det hele lykkes, er vores store 
interesse. Vi gør vores absolut ypperste 
for at skabe en forening for alle. En 
aflysning af efterårskåringerne havde 
været den absolut letteste beslutning, 
men så havde nogle avlere stået med føl i 
2021 som ikke ville kunne registreres i 
DTF. Derfor har vi arbejdet på højtryk for 
at få dette til at lykkes, og nu ser det 
endelig ud til at lykkes! Derfor synes vi 
ikke det er i orden at få skudt i skoene at 
vi ikke tilgodeser alle medlemmer og ikke 
er villig til at gå i dialog.  
Afvikling og planlægning af kåringen er 
kåringskommisionens opgave, så at tage 
alle udstillere med i omstruktureringen af 
kåringen var på ingen måde muligt, tiden 
var knap, og vi vil altid skuffe nogle, 
uanset hvordan sagen vendes i sådan en 
situation. Tak for jeres forståelse. 

Vi kan til årets første, sidste og eneste 
kåring glæde os til at se 4 føl/plage, 3 
hingste, 1 vallak og 6 hopper.  

De 3 hingste har alle tre taget chancen og 
bedækket hopper i år, så vi håber de alle 
tre opnår en kåring der rækker til en 
avlsgodkendelse, så deres føl vil kunne 
blive født i stambogen i 2021. Satin´s Con 
Di Carl - kaldet Kondi, skal ved denne 
kåring aflægge en brugsprøve, i form af 
en rideprøve – når han forhåbentlig atter 
har fået en fin kåring og aflagt 
brugsprøven vil han kunne se frem til 
livsvarig bedækningstilladelse. Dernæst 
skal Satin´s Dream of Luxury en tur til 
bedømmelse. Luksus som han kaldes til 

dagligt, er eneste hest som endte med at 
tage turen fra sjælland. 

Til sidst skal vi se den unge hingst WF 
Van Gogh, han kaldes i daglig tale kaldes 
”Grimling”, hvilket stammer fra hans unge 
dage hvor han som så mange andre 
lignede en rigtig plag. 

Udover den første rideprøve af hingsten 
Kondi, har også hoppen Ivy tilmeldt sig en 
rideprøve – det glæder os at der også er 
hopper og vallakker der fra tid til anden 
ønsker at aflægge en brugsprøve, det er 
simpelthen bare så skønt at se vores 
dejlige heste blive brugt.  

Vi har til denne kåring desværre grundet 
COVID-19 været nødsaget til at holde 
vores deltagerantal på et minimum, dette 
betyder at vi har lukket for tilskuer og der 
er max antal hjælpere for udstillerne.  

Første tilmeldte hest giver adgang til 2 
personer, og derefter er der +1 person pr. 
efterfølgende tilmeldte hest.  
Dvs. har du tilmeldt 1 hest må der deltage 
to personer, har du tilmeldt 2 heste må 
der deltage 3 personer, har du tilmeldt 3 
heste må der deltage 4 personer, osv. 

Alle udstillere og hjælpere skal registreres 
med navn og telefonnummer, så vi kan 
komme i kontakt med alle, i tilfælde af 
smitteudbrud efter kåringen.  

Der udsendes en blanket, som skal 
afleveres udfyldt ved indsyn. 

Vi vil sørge for at der findes håndsprit i 
området og alle udstillere skal holde god 
afstand, undgå fysisk kontakt med andre 
udstillere og heste og huske at vaske 
samt spritte hænder jævnligt.  

Skulle man efter kåringen blive 
konstateret smitte bedes man hurtigst 
muligt kontakte bestyrelsen, så vi kan få 
kontakt til resten af deltagerne fra 
kåringen.  

På Bestyrelsens vegne  
Nanna Møller Brejner, Formand i DTF 
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Praktiske Oplysninger 
 
Sted:   Stald Tougaard, Aalborgvej 154, 8800 Viborg 

Eksteriørdommer:  Bert Collet 

Dyrlæge:   Christina Birkholm Madsen 

Måler:   Betiina Terese Pedersen 

Kåringskommision:  Annette Hedlund, Mette Kathrine Elkjær, Tine Schmidt 

                                       Sara Skinnerup & Camilla Trads  

OBS: 

Ingen heste må komme på stald før, de er indsynet af en dyrlæge! 

Derfor er det ikke muligt uden forudgående aftale, at ankomme dagen før. 

Hestene indsynes til kåringsstedet i det angivne tidsrum. 

Rækkefølgen for møde hos måler, dyrlæge og eksteriørdommere er katalognummerorden 

og denne skal følges af hensyn til bedømmelserne.  

Ingen former for smertestillende eller beroligende præparater tillades.  

DTF forbeholder sig ret til at udtage stikprøver til dopingkontrol.  

  

Sikkerhed og hensyn 

Heste må ikke stå på staldgangen. Soignering af hesten skal foregå i boksen eller uden for 

stalden på et passende sted. Der må ikke opholde sig heste på græsarealerne.  

Respekter de andre heste og ejere - hold altid god afstand! 

Hjælp hinanden og kig gerne til nabohesten, når du tilser din egen hest. 

  

Tilskuer 

Der vil til denne kåring ikke være adgang for tilskuer på kåringspladsen! 

 

COVID-19 

Hold afstand, vask hænder hyppigt og brug håndsprit  

 

DTF fralægger sig ethvert ansvar for evt. skader på mennesker og dyr.  

Det påhviler enhver udstiller at have ansvarsforsikring på sin hest ved deltagelse til 

kåringer, såvel som deltagelse på skuer.  

Der henvises i øvrigt til DTF's "Regler for kåring" og "Tillæg til regler for kåring" 

  

Husk at medbringe spande til foder og vand samt evt. hø til din hest. 

Der kan købes mad og drikke i cafeteriet. 
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Program for kåringen 

 

Søndag den 18. oktober 2020 

Stald Tougaard 

Aalborgvej 154 

8800 Viborg 

 

Indsyn      kl. 08:00 - 09:00 

Måler     kl. 09:00 - 09:50 

Dyrlæge     kl. 09:00 - 10:30 

Bedømmelse af Føl / Plag    kl. 10:30 - 11:10 

Typeinddeling/Fast bund: Hingste + vallak kl. 11:10 - 11:30 

Bedømmelse/Ridehus: Hingste + vallak kl. 11:30 - 12:30 

Typeinddeling/Fast bund: Hopper  kl. 12:30 - 13:05 

Bedømmelse/Ridehus: Hopper  kl. 13:05 - 14:35 

Fotografering af alle heste, i Katalogorden. kl. 14:35 - 15:30  

Rideprøve: Satin´s Con Di Carl  kl. 15:30 - 15:50 

Rideprøve: Ivy    kl. 15:50 - 16:10  

Oprangering starter ca.   kl. 16:30 - ?? 
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 Tilmeldte Heste til bedømmelse: 

 

Føl og Plage:  

Kat. 1   Satin´s Idyl 

Kat. 2  Janower's Dahlia by Disney 

Kat. 3  Bisgaards Silver Moon 

Kat. 4  Wiviluma´s Elvis 

Hingste:  

Kat. 5  Satin´s Con Di Carl  

Kat. 6  Satin´s Dream of Luxury 

Kat. 7  WF Van Gogh 

Vallak:  

Kat. 8  Julian af Sostruplund 

Hopper:  

Kat. 9  Downfields Maysie-Lady 

Kat. 10 Hessy Jessy 

Kat. 11 Freja 

Kat. 12 Ivy 

Kat. 13 The Silver Dollar Mare 

Kat. 14 Silver Dollar Maggi 
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Kat. 1 Navn:  Satin´s Idyl 
Køn:  Hoppe 
Født:  07.03.2018 
Far: Satin´s Royal Con Quest 
Mor: Seann´s Mare 
 
Ejer: Luise Juul Boldrup Andersen 
By:  9574 Bælum 
Tlf.: 25 54 93 39 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 2 Navn:  Janower´s Dahlia By Disney 
Køn:  Hoppe 
Født:  09.05.2018 
Far: Satin´s Royal Con Quest 
Mor: Kenzo´s Disney 
 
Ejer: Tina Bach Janower 
By:  9500 Hobro 
Tlf.: 26 71 99 19 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 3 Navn:  Bisgaards Silver Moon 
Køn:  Hoppe 
Født:  17.04.2019 
Far: Bisgaards Louis Vuitton 
Mor: Clogheen Keela 
 
Ejer: Malene Lund Andersen 
By:  5683 Haarby 
Tlf.: 22 46 15 90 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 4 Navn:   Wiviluma´s Elvis  
Køn:  Hingst 
Født:  08.06.2020 
Far: Satin´s Royal Con Quest 
Mor: Unique Gypsy Horses Jojo 
 
Ejer: Luise Juul Boldrup Andersen 
By:  9574 Bælum 
Tlf.: 25 54 93 39 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 5 Navn:  Satin´s Con Di Carl 
Køn:  Hingst 
Født:  14.03.2015 
Far: Cillbarra Golden Vale 
Mor: Satin´s Con Tikki 
 
Ejer: Stutteri Satin v. Sanne Thomsen 
By:  4200 Slagelse 
Tlf.: 22 31 04 33 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 6 Navn:  Satin´s Dream of Luxury 
Køn:  Hingst 
Født:  08.04.2017 
Far: Cobs of Norway Oliver 
Mor: Unique Gypsy Horses Dream of Dudee 
 
Ejer: Stutteri Satin v. Sanne Thomsen 
By:  4200 Slagelse 
Tlf.: 22 31 04 33 
  

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 7 Navn:  WF Van Gogh 
Køn:  Hingst 
Født:  05.06.2017 
Far: WF Commander 
Mor: Priceless 
 
Ejer: Stutteri Tinka v. Jan og Lisbeth Holm 
By:  5672 Broby 
Tlf.: 20 13 11 98 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 8 Navn:  Julian af Sostruplund 
Køn:  Vallak 
Født:  04.07.2016 
Far: Bisgaards Golden Rolex 
Mor: Frilenis Melissa 
 
Ejer: Pia Quvang Alsløw Nielsen 
By:  5750 Ringe 
Tlf.: 30 85 59 23 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 9 Navn:  Downfields Maysie-Lady 
Køn:  Hoppe 
Født:  07.05.2008 
Far: Holm´s Stanley of Cymro 
Mor: Nydals Gipsy-Lady 
 
Ejer: Stutteri Tinka v. Jan og Lisbeth Holm 
By:  5672 Broby 
Tlf.: 20 13 11 98 
  
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 10 Navn:  Hessy Jessy 
Køn:  Hoppe 
Født:  15.05.2009 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Nanna Møller Brejner 
By:  9600 Aars 
Tlf.: 21 23 42 68 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 11 Navn:  Freja 
Køn:  Hoppe 
Født:  20.07.2009 
Far: Kappelgaard´s Travis 
Mor: Rosita 
 
Ejer: Gitte Helboe 
By:  8641 Sorring 
Tlf.: 21 45 62 16 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. premium    

Grai  3. premium    

Kat. 12 Navn:  Ivy 
Køn:  Hoppe 
Født:  01.01.2011 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Jim Andersen 
By:  5683 Haarby 
Tlf.: 61 60 70 23 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 13 Navn:  The Silver Dollar Mare 
Køn:  Hoppe 
Født:  20.05.2011 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Bibbi Boisen 
By:  8330 Beder 
Tlf.: 40 92 81 41 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 14 Navn:  Silver Dollar Maggie 
Køn:  Hoppe 
Født:  28.03.2017 
Far: King of The Tribes 
Mor: The Silver dollar Mare 
 
Ejer: Pernille Vibe Sørensen 
By:  6800 Varde 
Tlf.: 51 32 90 77 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Lidt om Dansk Tinker Forening  

 
Dansk Tinker Forening blev grundlagt i 

maj 2002 og er optaget under SEGES, 

Heste (Dengang hed det: Videncentret for 

Landbrug, Heste). SEGES, Heste er en 

paraplyorganisation der registrerer og 

stambogsfører for de fleste avlsforbund i 

Danmark.  

 

I 2012 fik DTF datterstambogsstatus ved 

den hollandske tinker forening - 

Nederlands Stamboek voor Tinkers 

(NSvT). Der lægges stor vægt på, at der 

anvendes fysisk og mentalt sunde dyr i 

avlen. Derfor er det vigtigt at kåre og 

registrere din tinker - specielt hvis du 

påtænker avl. Alle med heste registreret i 

DTF har mulighed for at deltage på skuer 

og shows i hele Danmark.  

  

Formålet med at stille dyr til kåring er, at 

både importerede voksne dyr og 

stambogsførte afkom, kan opnå 

avlsgodkendelse og på den måde sikre vi 

en god kvalitet af vores danske tinkere. 

Men også fordi en kåring i DTF sikre 

registrering i den anerkendte 

hovedstambog for tinkere, der holdes af 

NSvT. 

   

I DTF bestræber vi os på at promovere 

vores dejlige heste bedst muligt. Vores 

regionsudvalg tilbyder relevante 

arrangementer på forespørgsler fra 

medlemmerne. Der holdes bl.a. 

eksteriørdag, hvor både medlemmer og 

ikke-medlemmer, kan få et større indblik i 

hestens eksteriør generelt, men 

selvfølgelig også i netop tinkerens 

eksteriør. 

 

 

Vi har på nuværende tidspunkt to 

showhold i DTF, et på sjælland og et på 

fyn, der tager rundt på sommerens 

dyrskuer, og laver flotte shows. Et 

Showhold i Jylland forventes også snart 

at se dagens lys, har du lyst til at deltage 

på et Showhold kontakt da bestyrelsen i 

DTF.  

 

Vi håber, at det med tiden bliver til endnu 

flere arrangementer, hvor man vil få 

lejlighed til at stifte bekendtskab med 

tinkeren.  

 

På DTF's hjemmeside kan du, under 

”aktiviteter”, se hvor der næste gang er 

show og andre arrangementer.  På 

hjemmesiden finder du også mange 

andre oplysninger om foreningen og om 

tinkeren. Der er bl.a. salgsliste, hingste-

liste, medlemmernes køb og salg og 

tidligere medlemsblade. 

  

Husk at besøge vores TinkerShop og 

infostand her på kåringen. Vi er i fuld 

gang med at forbedre vores TinkerShop 

så vi fremover kan medtage DTF-tøj til 

kåringer og dyrskuer, så man har 

mulighed for at prøve tøjet på før man 

bestiller for på den måde at sikre, at man 

får tøjet i den helt rigtige størrelse. 

 

På Infostanden du også se billeder af 

flere tinkere, få en brochure omkring avl 

eller omkring foreningen generelt, og vi 

har også salg af klistermærker m.m.  
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Hvordan forløber en kåringsdag?  
 
Forberedelse 

DAGEN FØR: Hesten forberedes til kåring hvor den vaskes, man og hale og 
hovskæg redes ud og hvide områder dækkes evt. ind i kridt og/eller kartoffelmel for 
at trække det sidste skidt ud af pelsen (spørg i Dansk Tinker Forenings 
regionsgrupper, hvis ikke i kender til det, der er mange der gerne vil hjælpe med 
gode råd).   

 
Huskeliste til kåring:   

• Hestens pas, samt gyldige vaccinationer.  
• Erklæring på at hesten er fri for smitsomme sygdomme  
• Trense og bid + ekstra trense for sikkerheds skyld.  
• Evt. pisk   
• Grime og træktov  
• Hø og evt. foder  
• Spande?   

 

PÅ DAGEN: 
Generelt: Hold øje med tidsplanen i løbet af hele dagen. Notér hvad tid i skal stå klar 
de forskellige steder, så går dagen lettere og bliver mindre stressende. Obs: Der kan 
komme ændringer i tidsplanen i løbet af dagen. Officials vil oplyse om dette, men ved 
tvivl så kom og spørg. Officials har orange veste på.  

 
Indsyn 
Du/I ankommer med hesten på kåringsstedet og trækker hesten over til indsyn, hvor der 
står en dyrlæge som tjekker hesten igennem for eventuelle smitsomme sygdomme 
(ringorm, lus osv) og aflæser chip. Her afleveres den underskrevne sundhedserklæring 
som i modtog ved tilmelding samt   hestens pas (føl og plage skal ikke aflevere passet). 
Dyrlægen kontrollerer også at hesten har gyldige vaccinatoner.   
Når hesten er gået gennem indsyn trækker i hesten på boks efter anvisning fra officials.   
 
Dyrlæge og måler (ikke for føl/plage)  
Ved dyrlæge og måler behøver hesten ikke at være klargjort som ved dommerne.   
Måleren måler stangmål på hesten og giver karakter for samarbejdsvilje.  
Dyrlægen undersøger hestens tandstilling, lytter på lunger og hjerte, mærker ben igennem 
for muk og skab, giver karakterer for benstilling og vurderer bevægelsen på fast underlag 
på lige spor i skridt og trav. Derudover giver dyrlægen karakter for samarbejdsvilje. Ved 
dyrlægetjek tages hårprøver til DNA og test for PSSM1.   
 
Typebedømmelse (ikke for føl/plage)  
Når alle heste har været gennem dyrlæge og hos måler starter type bedømmelse ved 
dommerne på fast underlag. Her skal hesten være gjort præsentabel for dommerne og 
være shinet op.   
Her mønstrer man sin hest i trav i lige linje ned til dommerne og stiller hesten op med 
den manfrie side til dommerne. Hesten mønstres eventuelt yderligere efter dommerens 
anvisninger. Hesten stilles op igen medmindre dommerne har set nok og der bliver sagt 
tak. Når man er færdig fører man hesten væk i trav så næste hest kan komme til.   
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Hesten inddeles i typen vanner, grai eller cob. Se ”kåringsregler” på hjemmesiden for at 
læse mere om de tre forskellige typer. Point for type tæller 1/3 af samlede pointsum.  
Når første gruppe er færdig ved typeinddelingen (fx hopper) så fortsætter denne gruppe i 
ridehallen til eksteriørbedømmelse lige bagefter.   
 
Eksteriørbedømmelse 
Til eksteriørbedømmelse vurderes hestens kropsbygning og bevægelse.   
Man fører hesten ind i trav og stiller op foran dommerne med hestens manfri side mod 
dommerne. Hvis hesten har dobbeltman stilles med venstre side mod dommerne. Her 
vurderer dommerne kropsbygning.   
Dommersekretær giver signal når hesten skal vises i skridt på trekantsbane (se 
kåringsregler for uddybende vejledning til mønstring). Når man kommer ned til 
dommerne efter at have mønstret i skridt på trekantsbane, fortsætter man i trav 
rundt på trekantsbanen igen. Dernæst stilles hesten op for dommerne. Dommersekretær 
giver herefter signal til at man må slippe hesten løs i ridehallen. Her vises hestens frie 
bevægelse i trav og galop. Der vil være piskeførere tilstede i hallen som sørger for at 
hesten viser de ønskede bevægelser på dommernes anvisninger. Når dommerne har set 
nok af bevægelsen, indfanges hesten og opstilles igen foran dommerne. Når dommerne 
har færdigbedømt hesten bliver der sagt ”Tak”, og hesten føres derefter ud af ridehallen i 
trav.   
Når første gruppe er færdig med eksteriørbedømmelse, starter type bedømmelse af næste 
gruppe osv. Alle heste færdig bedømmes før oprangering i de enkelte grupper (hopper, 
hingste, vallakker og føl/plage).  
 
Brugsprøve 
Ønsker man at aflægge brugsprøve, så skal man krydse det af ved tilmelding. Det er 
frivilligt for hopper og vallakker og obligatorisk for hingste der stilles til kårings fra deres 5. 
leveår. Brugsprøve aflægges ofte i forbindelse med frokostpausen eller 
inden oprangering.   
  
Oprangering 
Oprangering foregår i de enkelte grupper (hopper for sig, hingste for sig osv.). 
Her oprangeres hestene efter kåringsresultat og type, hvor der bliver offentliggjort 
resultater og kommentarer fra dommerne. Den hest med højeste kåringsresultat opnår fløj-
titlen. Alle fløjheste indstilles til videre konkurrence om at blive Dagens Bedste Tinker. Der 
gives pokal til Dagens Bedste hoppe, hingst, vallak og føl/plag. Derudover bliver der 
uddelt pokaler for bedste samarbejdsvilje og bedste fremvisning.   
 
Til slut 
Kåringspapirer og evt. præmier og pokaler uddeles til oprangering. Hestens pas skal efter 
kåringen indsendes til SEGES for at blive opdateret med kåringsresultatet, i vil derfor 
modtage en køreseddel til hjemtransporten, denne udleveres i sekretariatet umiddelbart 
efter oprangeringen. Kåringskommisionen pakker sammen og siger på gensyn og tak for 
en god kåringsdag.    
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Kåringsregler 
  
Hestene bedømmes ud fra NSvT’s typeinddeling og præmieringskategorier. Heste kan fra 

deres 3. leveår fremstilles til kåring og bedømmes som tinker. 

   

Føl og plage kan få en vejledende bedømmelse på lige fod med de voksne dyr. Dog vil 

der ikke kunne laves type på dyret før det er fyldt 3. år. 

   

Hestene skal først typeinddeles før de kan gå videre til bedømmelse af eksteriør og 

bevægelse. De tre typer benævnes Grai, Vanner og Cob. 

Typeinddelingen er pointgivende og vil give 1/3 sum af den samlede bedømmelse. Hvis 

hesten ikke lever op til en af de tre typestandarder, vil den ikke kunne kåres tinker. 

  

Hesten fremvises, iført trense, både ved hånd og løs. Der vises opstilling, skridt, trav og 

galop efter eksteriørdommernes anvisning. Ved eksteriørbedømmelsen bedømmes 

egenskaberne: almen tilstand, hoved, nakke, hals, manke, skulder, overlinie/ryg, lænd, 

kryds, benstammer, forbenenes benstilling, benstilling for, bagbenenes stilling, benstilling 

bag, koder og hove. 

  

 Der gives 1/3 sum point for eksteriør. Bedømmelsen for bevægelse er gennemsnittet af 

point i skridt og trav. Dette udgør den sidste 1/3 point i den samlede bedømmelse. 

  

De 3 pointsummer giver et samlet resultat, der vil placere hesten i en af de følgende 

premium-kategorier: 

 

1. Premium + STAR  

210 point og mere, samt min. 70 point for type (hopper anbefales til avl + 

hingste får bedækningstilladelse) 

 

1. Premium 

210 point og mere, samt min. 65 point for type (hopper anbefales til avl) 

 

2. Premium  

180-209 point, samt min. 65 point for type (hoppen kan bruges til avl) 

 

3. Premium  

mindre end 179 point, samt min 60 point for type (Hoppen anbefales ikke til avl) 
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Mønstring 
  

1. Formålet med mønstring er at præsentere hesten på en sådan måde, at den både i 
stilstand og bevægelse viser sig bedst muligt. 

2. Alle voksne heste skal være pålagt trense (hovedtøj)                               
 Føl og plage (max. 2½år) må fremvises i grime og træktov.  
3. Mønstreren skal være passende klædt (gerne foreningens farver sort og hvid), i 

passende fodtøj, optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om hesten. 
Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd.  

 OBS! Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning. 
4. En hjælper udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret. 
5. Mønstringen foregår i ridehus, på en markeret trekantbane af passende størrelse. 

Dommerne er placeret ved den ene vinkelspids. 
6. Mønstringen foregår oftest i nedenstående rækkefølge: (Dog kan dommerne ændre 

denne.) 
 Man bevæger sig rundt på trekanten med uret, så mønstreren går på hestens 

udvendige (venstre) side. (se illustration). Hesten opstilles på den ene vinkelspids ved 
dommerne og vises derefter i skridt på dommernes opfordring og derefter i trav 
hvorefter den igen opstilles. 

  
  

  
 
              
         
                     Dommer    

  
7. Hesten føres ind på banen og placeres med den manfri side til dommerne (hvis 

hesten har dobbeltman stilles den med venstre side til dommerne) i en afstand af 
mindst 2 meter, hvis pladsen tillader dette. 

8. Hesten skal stå åben mod dommeren, dvs. når den manfri side er højre side, skal 
hesten have højre forben længst fremme og højre bagben bør ikke stå længere 
fremme end tåspidsen lodret under venstre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt 
på alle fire ben. Hestens holdning af hoved og hals skal være naturlig. 

9. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens 
venstre i ca. en arms afstand og med front mod hesten. 

10. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen ca. 30 cm. 
11. Hvis hesten er urolig, kan mønstreren blive foran hesten med en tøjle i hver hånd. 
12. Ved fremføring af hesten i skridt holdes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være 

rolig og naturlig, ren firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals 
naturligt og fremføres på en lige linie. Husk at hesten skal gå friskt frem. 

13. Alle vendinger foretages højre om og så korte som muligt. Under vendingerne holdes 
venstre hånd i højde med hestens venstre øje. 

14. Ved fremføring af hesten i trav skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet 
og naturlig jordvindende trav. Som under punkt 12 skal hesten bære sin hals naturligt 
og fremføres på lige linie. Husk at hesten skal gå friskt frem. 

15. Herefter skal heste på dommernes anvisning slippes løs og vise trav og galop. 
 Hesten indfanges og opstilles igen på dommernes anvisning. 
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Typepræsentation 

Siden DTF indgik samarbejde omkring kåringerne med NSvT i efteråret 2011, har vi 

bedømt hestene i tre typer; Vanner, Grai og Cob. Det er meget vigtigt at pointere at alle tre 

typer er tinkere – der er ingen type der er bedre end en anden. Det kræver lige så meget 

at avle en god grai, som en god cob eller vanner. Men det er klart at DTF kun har været i 

gang med typeinddeling siden 2012 og derfor er vi ikke lige så skarpe på typerne, som de 

er i Holland, hvor de har typeinddelt i flere år. Dog er de hollandske dommere i løbet af 

disse ganske få år, gentagne gange blevet meget positivt overrasket over så god en 

kvalitet og typefasthed vi har i Danmark.  
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Typebeskrivelse - Cob 

 

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

Højde Typisk omkring 135 til 156 cm, men mindre og højere tillades. 

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 

(Ganascher) 

Kæberne skal være tydelige/markerede og i harmoni med resten af hestens bygning, 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 ryg- 

gen. 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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Typebeskrivelse - Grai 

 

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

Højde Typisk omkring 135 til 156 cm. Højde op til 170 cm kan forekomme. Mindre og højere tillades 

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 

(Ganascher) 

Kæberne skal være normale i størrelse og i harmoni med hovedet, svælget ikke for 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, fremadgribende, hvorved hvert led bevæges korrekt. 
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Typebeskrivelse - Vanner 
 

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

Højde Typisk omkring 156 til 170 cm, mindre og højere tillades. 

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 

(Ganascher) 

Kæberne skal være tydelige/markerede og i harmoni 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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En dommers syn på typeinddeling 

- Frit oversat efter en Artikel fra NSvT’s medlemsblad ”Battie” 

En hest på 3 år eller ældre, der stilles til kåring, vil blive inddelt i en af 3 typer; Cob, Grai eller 

Vanner. Dette gøres ved dommerne og/eller ved særligt uddannede typeinspektører fra NSvT. Det 

samlede pointtal hesten opnår ved typebedømmelsen, afgøre om hesten også kan opnå STAR-

titlen eller endda MODEL-titlen. For at få STAR-titlen skal hesten mindst have 70 point i type og for 

at kunne opnå MODEL-titlen skal den minimum have 75 point i type. For at finde ud af mere om 

typeinspektionen er her et interview frit oversat til dansk af redaktøren fra det hollandske 

medlemsblad, Battie, med typeinspektør Natalie Karssing. Natalie har været involveret i 

typeinspektion siden begyndelsen og er med til at uddanne nye typeinspektører.  

Hvorfor arbejde i typer?  

Vi ser så stor mangfoldighed i racen, som ingen racestandard alene kunne bære. På Appleby vil 

man også se mange forskellige typer, og det lader til at hver type tjener sit eget formål. Vi 

fortsætter blot det arbejde, der allerede er lagt.  

Du arbejder med en formular, hvordan kan det være?  

Det er blevet fastlagt i et møde, at det er måden typen bestemmes på. Dommerne ser på hestens 

bygning og bevægelse, vi gennemgår altså kun typen. De dele, der er fokus på er hestens 

grovhed, bevægelse, halsens design osv. Vi ser på hesten som separate dele. 

Hvordan gør du, når du udfylder formularen?  

Vi afgør først, hvilken type vi står overfor og så giver vi tallene på baggrund af denne klassifikation. 

Så bestemmelsen af typen sker rent faktisk på grundlag af det første indtryk. Det er derfor vigtigt 

med en præsentabel hest, der er i kåringskondition. Det kræver et trænet øje af typeinspektøren 

og det kræver god forberedelse af ejeren at præsentere hesten. Hesten skal være ren og striglet. 

Der må ikke sprøjtes glimmer eller andet der forstyrrer dommernes øjne på hesten. Vær særligt 

opmærksom på hestens foderstand. Hesten skal være i balance for at vise en god bevægelse. En 

for tyk eller tynd hest mister de flydende linjer. En for tynd hest bliver let kantet og en for tyk hest 

viser ikke de rette kurver.  

Hvad betyder de enkelte punkter i typeformularen?  

Alle elementer i formularen afhænger af typen. Først definerer vi typen, og herefter giver vi hesten 

point efter, hvor gode de enkelte elementer er i forhold til den definerede type.  

1. Generel fremtoning  

Typen Grai er meget fin - det viser sig især i linjerne. Grai har en vis højtstillethed med længde og 

luksus. Linjerne i kroppen er meget flydende og ikke kantet. - Kompakthed/robusthed; her ser vi 

blandt andet på længden af hesten. Dette skal dog ses i forhold til hele hestens krop. Hesten bør 

ikke være for lang og vi vil gerne se nogle bløde kurver, det gælder især for Cob og Vanners. Ved 

nogle Vanners ser vi en højtstillethed, der arbejder imod hesten. Her vi savner nogle gange nogle 

kurver. Ofte er det fordi benene lidt for luksuriøse, og dertil er hesten meget slank/tynd. Det er 

vigtigt, at hesten udviser balance imellem krop og ben.  

2. Ben propertionelt/relation til kroppen 

Grais kan have lange ben, hvor vi ser på hvor robuste leddene er og selvfølgelig hvor robuste 

benene er. Cobs har mere robuste ben og led, de har ofte også kortere ben. For Vanners ser vi 
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især på leddene, og hvordan benet arbejder. Ser man på kroppen, så skal den lettere type også 

have lidt lettere ben. Alligevel får vi en masse heste der har forholdsmæssigt lette ben. Nogle 

gange kan det reddes ved at vise en hest i god kondition, måske til den lidt slankere side, men så 

er risikoen at kurverne går tabt.  

3. Hoved 

En Grai kan have en luksuriøs/ædelt hoved, smal kæbe, bred pande, store næsebor og små ører. 

De har typisk ikke en romernæse. En Cob kendes især på en bred kæbe. Romernæse ses; men 

det er mindre ønskeligt. En Vanner har et stort hestehoved, større ører, smallere og længere 

hoved, men her vil vi virkelig kunne se en lang kæbe. Romernæse ses oftere her.  

4. Hals  

Her ser vi først og fremmest på halsens design. Vi ser på musklerne og formen. Sørg for, at hesten 

er opmærksom, så viser den sig straks bedre. På en Grai ser vi gerne en raffineret og mere lodret 

hals. På Cobs ønsker vi mere at se kurverne, også her er en lodret hals ønsket. Vanners bør være 

helt tunge i nakken, og derfor mere vandret i nakkens design. Vi kan ikke lide at se en meget dyb 

hals, hvor bryst stikker ud eller en meget tyk hals. Generelt ser vi gerne en dejlig muskel i den øvre 

hals.  

5. Hovskæg 

Jo tungere hesten er, jo mere hovskæg ønsker vi at se. Vi ser på, hvor højt det starter, hvordan 

langt det vokser ned over hoven, og om det også er langt på forsiden af benet.  

6. Man og hale  

Det er dybest set den samme som for hovskæg. Vi giver næsten altid point separat for halen og 

separat for manen og laver en karakter herud fra. Ved tvivl om den endelige karakter vinder vil 

pandelokken være afgørende. På Grais ser vi ofte mere silkeagtig hår. 

 Hvor stor betydning har hestens højde? 

Stangmålet er selvfølgelig med i bedømmelsen, men det er vores overordnede indtryk, der er 

afgørende og ikke højden. Derfor er stangmålet ikke en afgørende faktor. Dog vil en lille Vanner 

naturligvis ikke være 1,40, men forblive over 1,50. En mindre hest vil rent fysiologisk have flere 

typeegenskaber fra Cob end fra en Vanner.  

Kan en hest ændre typen i årenes løb?  

Ja, helt sikkert. Nogle gange er en 3 års faktisk for ung til at typeinddele. Mellem 3 og 5 år vokser 

de fleste dyr stadigvæk. Man kan især se dette på ryggen af nogle af de tungere dyr. Dels på 

grund af dette kan hesten ændre figur og type. Derfor er det meget vigtigt, at du træner din hest 

optimalt hver gang den stilles til en kåring.  

Er der noget bestemt du synes folk skal vide?  

Vi oplever ofte at udstillere ikke altid ved hvor vigtig en god fremvisning er. Faktisk er det 

afgørende for optagelse i stambogen og for f.eks. at opnå 1. premium+STAR titlen, at hesten vises 

fra sin bedste side. Sørg for at passe og træne din hest optimalt, så du stolt kan fremvise den og 

efterlade et godt indtryk. 
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Eksempel fra en typeinddeling i DTF 

  

I:   Ikke tilfredsstillende 

C:  Knap tilfredsstillende 

S:  Tilfredsstillende 

S/G:  Tilfredsstillende/ret godt 

G:  Særdeles godt 

E:  Prima 

2 x I:  Opfylder ikke racestandarden –  

          vil ikke kunne kåres tinker 

 

 

Point for generel fremtoning og ben 

propertionelt relation til kroppen, punkt 1+2 på dette skema tæller hver for 1,5 x point. Som i 

eksempel på dette skema hvor Hesten i punkt 1 får 6,5 point x 1,5 = 9,75 

Den samlede sum af point giver 45,5 point som deles med 7 og derved giver en Total på 6,5.  

Her fjernes så kommaet og den totale karakter i typen giver så 65 Point. 

 

Karakterskala 
Karakterskalaen bruges ved bedømmelse ved dyrlæge, måler og eksteriørdommere i forbindelse 

med samarbejdsvilje samt ved dyrlæge i forbindelse med bedømmelse af ben og hove.  

Yderligere bedømmes hestens galop af eksteriørdommerne i forbindelse med at hesten vises løs. 

  

10 Prima 

 9 Særdeles godt 

 8 Godt 

 7 Ret godt (Tilfredsstillende) 

 6 Middel 

 5 Knap tilfredsstillende 

 4 Ikke tilfredsstillende  

 3 Manglende 

 2 Dårlig 

 1 Meget dårlig 

  

   

 

Der udleveres et tillægsskema, hvor karakterer for 

samarbejdsvilje og galop er anført. Disse karakterer 

tæller ikke med i det samlede kåringsresultat, og 

hesten kan derfor ikke afvises på baggrund af disse. 

Dog kan hesten afvises såfremt den ikke kan 

bedømmes pga. uro og manglende samarbejdsvilje. 

 

Karaktererne registreres i DTF og skal af udstilleren 

betragtes som tillægsvurdering af hestens 

samarbejdsvilje og galop. 
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MODEL og PREFERENT 

MODEL er en titel, NSvT bruger om en Tinker, der er billedet på en af de tre typer: COB, 

VANNER eller GRAI.  

Kravet til en MODEL er at den har minimum 75 i type og gennemsnitkarakteren for 

bevægelse, samt karakteren for helhed ligeledes er usædvanlig høj, så hesten på alle 

punkter er et godt individ.  

Det er udelukkende dommerne, der bestemmer hvilke dyr, der er kandidater til MODEL-

titlen, og reglerne er sådan, at hesten ikke får titlen første gang den stilles. Den inviteres til 

at komme tilbage - gerne året efter, hvis alderen passer - til en ny bedømmelse. Dog skal 

det nævnes at alle har ret til at stille til en modelbedømmelse. Hvis man selv tror og håber 

på at hesten siden sin kåring har forbedret sig så markant at en Model titel er indenfor 

rækkevidde, kan man frit vælge at stille til modelbedømmelsen. Det er herefter 

dommernes opgave at vurdere om hesten har det der skal til for at blive Model indenfor 

den enkelte type. Hopper og vallakker kan blive MODEL fra det år de fylder 5. Hingste kan fra det 

år de fylder 7. 

Vi har på nuværende tidspunkt 8 heste i foreningen som har opnået titlen MODEL: 

Kenzo’s Covergirl  MODEL i typen COB 

Lillevang’s Primadonna  MODEL i typen COB 

Shamrock’s Shauna of Spades MODEL i typen GRAI 

Nessa af Kærholm  MODEL i typen GRAI   

Lillevang’s Gigant  MODEL i typen COB  

Helga   MODEL i typen COB 

Sky’s Zingaro Star  MODEL i typen COB 

Zooey   MODEL i typen COB 

 

PREFERENT 

En avlshingst med minimum 15 afkom og af disse afkom minimum 1 avlsgodkendt hingst, 

5 x 1. premium dyr og 9 x 2. premium dyr. Alle kåret i DTF, NSvT eller i en anden 

datterstambog under NSvT.  

En avlshoppe med minimum 3 afkom, der er kåret 1. premium-dyr. Alle kåret i DTF, NSvT 

eller i en anden datterstambog under NSvT. Afdøde dyr kan opnå titlen på lige fod med 

levende. Dyr, der er kåret efter de gamle regler kan ligeledes opnå titlen, så længe 

hestens afkom er bedømt efter de nye regler.  

Certifikater på opnået PREFERENT-titel udleveres til den årlige ordinære 

generalforsamling. Ejer gør selv bestyrelsen opmærksom på egne dyr, der lever op til 

ovenstående krav for opnåelse af titlen som PREFERENT.  

Sanne Thomsen fra Stutteri Satin har hoppen Satin’s Con Tikki, som er første og eneste 

tinker i Danmark, som har opnået denne flotte titel. 
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Vaccinationsregler 

Da vi gentagende gange oplever, at 

udstillere må opgive at stille deres dyr til 

kåring pga. manglende vaccinationer, 

opfordrer vi kommende udstillere til at få 

tjekket op på om deres heste er 

retmæssigt vaccineret. 

Vi bliver nødt til at holde fast på, at de 

udstillede heste er vaccinerede, da vi 

lejer os i på rideskoler til kåringer. Dette 

giver et sundhedsmæssigt pres både på 

rideskolernes heste, men også på de 

udstillede heste. 

Vi følger Dansk Rideforbunds regler for 

vaccination. 

 

 
For heste/ponyer, der har påbegyndt deres basisvaccinationsprogram inden 31. 
december 2012:  
Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være 
basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages 
mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 365 
dage efter foregående vaccination. 
 

 
For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. 
december 2012, gælder følgende regler: 
Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være 
basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages 
mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives 
tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i 
henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på 
årsdagen efter sidste vaccination. 

Vaccination skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vaccinens godkendelse. 

 

Der vil dog stadig kunne søges dispensation på booster-vaccinen til føl og plage i 
forbindelse med vejledende bedømmelse til kåring, da de pga. deres alder kan have 
problemer med at nå at få denne vaccine.  
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STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS 

Agria Hesteforsikring 

Aveve 

Baloun Flexisaddles 

B-Stengaard – Be Balanced 

Draft Horse Care 

Dybdahl - Body and mind 

Dyrlæge og kiropraktor Charlotte Beck 

Enghavens Sliberi 

Fotograf Christina Smed 

Fru. Larsens Univers 

Hemmeshøj Hestefoder 

Hest & Bue v. Futte Enevoldsen 

Horse in balance v. Kristine Bunsgaard 

Horze Næstved 

Højlund Mølle 

LN Design 

Monster Kennedy og Sussi Kimma Svendsen 

Photo by Emdal 

Pixum.dk 

Sandras Billeder 

Shireoil.dk 

Sigøjnerstalden v. Toni Thomsen 

Stald Bearheart v. Randi Louis 

Stald Fogderup v. Sabine Seeberg 

Stald Guldberg v. Lotte Poulsen 

Stald Hedlund v. Annette Hedlund 

The Tsarina’s Arrows v. Jane Jensen 

The Unicorn Maker 
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