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AVLSPROGRAM FOR KNABSTRUPPER SPORTSRIDEHEST 
FORMÅL 

KAPITEL 1: STANDARD 
1.1 BRUGSMÅL 
1.2 STØRRELSE 
1.3 EKSTERIØR 
1.3.1 Type 
1.3.2 Hoved og hals 
1.3.3 Skulder og manke 
1.3.4 Overlinie og bagpart 
1.3.5 Lemmer 
1.4 BEVÆGELSE 
1.5 TEMPERAMENT 
1.6 LØD 
 

KAPITEL 2: AFSTAMNING 
2.1 KRAV OG RETNINGSLINIER FOR AFSTAMNING 
2.1.1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit 
2.1.2 Afstamningskrav i stambogens supplerende afsnit 
2.1.3 Definition af godkendt afstamning 
  2.1.3.1 Før 1996 
2.2 OPDELING AF STAMBOGEN 
2.2.1 Stambogens hovedafsnit 
2.2.2 Stambogens supplerende afsnit 
 2.2.2.1 Bilag til stambogens hovedafsnit F3, F2 & F1 
 2.2.2.2 Bilag til stambogens hovedafsnit, F0 

 2.2.2.3 Krydsningsregister, LU 
2.3 AFSTAMNINGSKRAV FOR FREMSTILLING TIL KÅRING OG SKUE 
2.3.1 Føl og plage 
2.3.2 Hopper 
 2.3.2.1 Hovedafsnit 
 2.3.2.2 Bilag til stambogens hovedafsnit, forregister 
2.3.3 Vallakker 
2.3.4 Hingste 
 2.3.4.1 Overgangsordning 
 2.2.4.2 Historik 

2.3.4.3 Mangelfuld afstamning 
2.3.4.4 Kåringskrav til hingstemødre 

2.4 RENAVL  
2.4.1 Kriterium  
2.4.2 Historik 
2.4.3 Knabstrupper Sportsridehest kontra Raceren Knabstrupper Sportsridehest 
2.4.4  Definition på Knabstrupperandel 
2.5 BEVÆGELIGHED MELLEM KNABSTRUPPER AVLSPROGRAMMERNE 
2.5.1   Avlsprogrammer  
2.5.2   Tilladt krydsning mellem Knabstrupper Avlsprogrammer 

2.5.2.1 Hesteafdelingen 
  2.5.2.2Ponyafdelingen 
2.5.3  Afstamning 

2.5.4  Renavl  
2.5.5  Størrelse 
  2.5.5.1 Idealstørrelse 
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2.5.6  Øvrigt 
2.6 INDKRYDSNING 
2.6.1 Indkrydsningslisten 

2.6.1.1 Tilsvarende udenlandske forbund 
2.6.1.2 Andre Knabstrupper Avlsprogrammers indkrydsningslister 
2.6.1.3 Farve 
2.6.1.4 Andre plettede racer 

2.6.2 Godkendelst til indkrydsning  
 2.6.2.1 Indkrydsningshingst 
  2.6.2.2 Indkrydsningshoppe 
 2.6.2.3 Bedømmelse af indkrydsningshopper  
2.7 HISTORISKE BLODLINIER   
2.7.1 Mærkningsordning for ”Historiske Blodlinier” 

KAPITEL 3: STAMBOGSFØRING 
3.1 STAMBOGSFØRING 
3.2 OBLIGATORISK MÆRKNING 
3.2.1 Microchip 
3.3 BRÆNDEMÆRKNING 
3.3.1 Knabstrupper brændemærke 
3.3.2 Mærkningshistorie 
3.3.3 Mærkning i udlandet 
3.3.4 Brændemærkningsregler  
3.3.5 Brand på halsen  
3.4 DNA & AFSTAMNINGSKONTROL 

KAPITEL  4: KÅRING  
4.1 GENERELLE KÅRINGSREGLER 
4.1.1 Formål 
4.1.2 Afholdelse af skuer 
4.1.3  Tidspunkt og placering 
4.1.4 Kåring udenfor foreningens arrangementer 
4.1.5 Hjemmekåring 
4.1.6  Kåring udenfor Danmarks grænser 
4.1.7 Anmeldelse: 
 4.1.7.1 Medlemskab 
 4.1.7.2 Ejerskab 
 4.1.7.3 Kåringsgebyr 
 4.1.7.4 Avlsprogram 

4.1.7.5 Rådgivning 
4.1.8 Katalog 

4.1.8.1 Avlsprogram  
 4.1.8.2 Renavlsandele 
4.1.9 Dommere 

4.1.9.1 Kåringskommission 
 4.1.9.2 Habilitetsregler for dommere 
4.1.10 Måling og signalementskontrol 

4.1.10.1 Farvebeskrivelse og –vurdering 
4.1.11  Gråskimmelanlæg 
 4.1.11.1 Hingste 
  4.1.11.2 Hopper 
   4.1.11.3 Genotypning 
4.1.12 Arvelige lidelser og defekter samt medfødte misdannelser og mangler 
4.1.13 Heste i dårlig udstillingsform  
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4.1.14  Aflysning  
4.2 FØL- OG PLAGESKUER 
4.2.1 Alder  
4.2.2 Bedømmelse  
4.2.3  Præmiering  
4.3 HOPPER 
4.3.1  Fremstillingstidspunkt/-alder 
4.3.2 Kåring 
4.3.3 Bedømmelse 
4.3.4 Frivillig løsspringning 
4.3.5 Præmiering 
4.3.6 Omkåring 
4.3.7 Kåring uden fremstilling 
 4.3.7.1 Betingelser  

4.3.7.2 Ansøgning & gebyr 
4.3.8 Tildeling af ”R” 
4.3.9  DNA  
4.3.10 Afkomssamlinger 
 4.3.10.1 Regler for fremstilling af hoppefamilier og afkomssamlinger. 

4.3.10.2 HOPPEFAMILIE I. 
4.3.10.3 AFKOMSSAMLING I. 
4.3.10.4 AFKOMSSAMLING II. 
4.3.10.5 AFKOMSSAMLING III. 

4.4 VALLAKKER 
4.4.1 Afstamning:  
4.4.2  Fremstillingstidspunkt/-alder 
4.4.3. Kåring 
4.4.4 Bedømmelse 
4.4.5 Frivillig løsspringning 
4.4.6 Præmiering 
4.4.7 Omkåring 
4.4.8 Tildeling af ”R” 
4.5 HINGSTE 
4.5.1 Fremstillingstidspunkt/-alder 
4.5.2 Avlsgodkendelse 
4.5.3 Adgang til materialprøve 
4.5.4 Kåring 
4.5.5 Omkåring 
4.5.6 Godkendelseskriterium 
4.5.7  Bedømmelse 
4.5.8 Løsspringning  
4.5.9 Præmiering 
 4.5.9.1 Avlsgodkendelse 
 4.5.9.2 Avlsgodkendelse i henhold til Renavlsprogrammet 
 4.5.9.3 Kåring 
 4.5.9.4 Afvisning 
4.5.10 Veterinærundersøgelse 
4.5.11 DNA og afstamningskontrol 
4.5.12 Renavlsprogrammet - Begrænset bedækningstilladelse til hingste, der kan 

producere renavlsafkom 
 4.5.12.1 Formål: 

4.5.12.2 Renavlskriterium 
 4.5.12.3 Renavlsprogrammet 
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 4.5.12.4 Afstamning (minimumskrav) 
 4.5.12.5 Afstamningskrav til føl efter hingste i Renavlsprogrammet 
 4.5.12.6 Praksis 
4.5.13 Afkomssamlinger 

4.5.13.1 Regler for fremstilling og vurdering af afkom efter hingste. 
4.5.13.2 LILLE AFKOMSSAMLING. 
4.5.13.3 STOR AFKOMSSAMLING. 

KAPITEL 5 ELITESTATUS 
5.1 ELITESTATUS 
5.1.1 Retningslinier 

5.1.1.1 Udnævnelse 
5.1.1.2 Ansøgning 
5.1.1.3 Gebyr 
5.1.1.4 Rideresultater 
5.1.1.5Dispensation 

5.2 ELITEHINGSTE 
5.3 ELITEHOPPER 

KAPITEL 6: EN-DAGS MATERIAlPRØVE 
6.1 FORMÅL 
6.2 GENERELLE BESTEMMELSER 
6.2.1 Deltagere 
6.2.2 Sted og varighed 
6.2.3 Indhold 
6.2.4 Praktisk afvikling 
6.2.5 Teknisk udvalg  
6.2.6 Dommere  
6.2.7 Retningslinier for bedømmelse og beståelseskrav 
6.2.8 Karakterskala 
6.2.9 Resultat 
6.2.10 Tildeling af ”R” 
6.2.11 Rytter/kusk 

6.2.11.1 Hjelm 
6.2.11.2 Brug af pisk og sporer 

6.2.12 Hestens beslag og udstyr 
6.2.12.1 Beslag 
6.2.12.2 Optrensning 
6.2.12.3 Hjælpetøjler 
6.2.12.4 Gamacher, bandager og klokker 

6.2.13 Generelle bestemmelser 
6.3 BESKRIVELSE AF DELPRØVER 
6.3.1 Veterinærundersøgelse  
6.3.2 Gangartsprøven 
 6.3.2.1 Under rytter 

6.3.2.2 For vogn 
6.3.3 Springing 
 6.3.3.1 Løsspringning 

6.3.3.2 Springning under rytter 
6.3.4 Udholdenhedsprøven 
6.4 RESULTATSKEMAER 
6.4.1  Resultatskema for materialprøve aflagt under rytter 
6.4.2 Resultatskema for materialprøve aflagt under rytter, spring under rytter fravalgt 
6.4.3 Resultatskema for materialprøve aflagt for vogn 
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AVLSPROGRAM FOR KNABSTRUPPER SPORTSRIDEHESTEN 
 
FORMÅL: Avlsprogram for Knabstrupper Sportsridehesten har til 
formål at bevare og fremme Knabstrupper racen 
 

KAPITEL 1: STANDARDEN 
1.1  BRUGSMÅL 

Det karakteristiske for alle knabstruppere er, at det gode temperament og den gode fysik 
gør dem til alsidige brugsheste, velegnede til mange forskellige discipliner.  
Der lægges vægt på, at avlsdyrene har en høj reproduktionsevne samt er fri for arvelige 
defekter.  
Knabstrupper Sportsridehesten har potentiale til at konkurrere på højt niveau i 
disciplinerne dressur, springning, military, jagt og kørsel. Knabstrupper Sportsridehesten 
er en holdbar og omgængelig hest, der også kan håndteres og rides/køres af amatør 
ryttere og -kuske. 

 
1.2  STØRRELSE:  

Knabstrupper Sportsridehesten er over 148,0 cm. i stg. 
Dog kan Knabstruppere, der afstamningsmæssigt opfylder kravene til Avlsprogrammet 
for Sportsridehesten, men som holder ponymål, kåres i herværende avlsprogram med 
prædikatet ”undersize”. Formålet med undersize prædikatet er at bevare individerne i 
deres respektive avlsprogrammer og dermed undgå tab af værdifuldt avlsmateriale; men 
det skal til enhver tid tilstræbes at avle heste, der ligger indenfor det pågældende 
Avlsprograms normale størrelseskrav. 

 
1.3 EKSTERIØR  
1.3.1  TYPE: 

Knabstrupperhesten af sportsridetypen er en højstillet, storrammet og harmonisk hest 
med god dybde og bredde. 
 

1.3.2  HOVED OG HALS: 
Hovedet skal harmonere med hestens kropsbygning. Hovedet skal være udtryksfuldt med 
klare rolige øjne og med rigelig plads mellem ganacherne. Hovedet skal gennem en god 
bevægelig nakke være velforenet med en middellang, velformet og velansat hals. 

 
1.3.3 SKULDER OG MANKE 

Skulderen er lang og skråtliggende med god frihed. Manken er velmarkeret. 
 
1.3.4  OVERLINIE OG BAGPART: 

Knabstrupperhesten har en velmarkeret manke, der går jævnt over i en stærk ryg med et 
kort muskuløst lændeparti og et langt, muskuløst og svagt hældende kryds med velansat 
hale og naturlig og fri haleføring. 

 
1.3.5 LEMMER: 

Lemmerne skal være passende føre, stærke, tørre og velstillede. Velmarkerede led med 
gode vinkler i haser og koder. God hasebredde med jævn overgang til piben. Piberne skal 
være korte og flade. Koderne passende lange og fjedrende. Muskelfyldt underarm samt 
bred og dyb lårmuskulatur. Hovene velformede og med god hornkvalitet. 

 
1.4 BEVÆGELSEN: 
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Bevægelsen skal være let og fremgribende, regelmæssig, taktfast og elastisk med god 
indundergriben.  

 
1.5 TEMPERAMENT: 

Sportsridetypens temperament skal være livligt og venligt, omgængeligt og 
samarbejdsvilligt. 

  
1.6 LØD: 

Knabstrupperens væsentligste kendetegn er en særpræget lød.  
Knabstrupperløden er et ønsket karakteristika, hvorfor en ensfarvet Knabstrupper altid 
skal føres til en Knabstrupper med knabstrupperlød, for at afkommet kan registreres og 
kåres.  
De forskellige farvevarianter kan være stærkt varierende. Farveudbredelsen har derfor 
ingen indflydelse på bedømmelse og kåringsklassificering.  
Minimumskravet for at farveudbredelse kan karakteriseres som knabstrupperlød: et eller 
flere af følgende karakteristika skal være til stede: menneskeøjne, kødfarvede pletter ved 
de naturlige åbninger, stribede hove. I tvivlstilfælde skal tilstedeværelsen af LP-genet 
dokumenteres ved gentest. 
Hingste og hopper med gråskimmelanlæg kan ikke kåres.  
Hingste med udpræget rottehale kan ikke kåres.  
Heste, der er udpræget brogede, kan ikke kåres.  

 

KAPITEL  2:  AFSTAMNING  
2.1 KRAV OG RETNINGSLINIER FOR AFSTAMNING 
2.1.1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit 

For at en afstamning til foreningens hovedafsnit kan godkendes kræves mindst 3 fulde 
led af godkendt afstamning.  

 
2.1.2 Afstamningskrav i stambogens supplerende afsnit 

Heste, der afstamningsmæssigt ikke er berettiget til indførelse i stambogens hovedafsnit, 
indplaceres i et af stambogens supplerende afsnit jævnfør 2.2.2 

 
2.1.3 Definition af godkendt afstamning 
  Ved godkendt afstamning forstås, at de heste, der er opført i stamtavlen, er: 

 registreret i Knabstrupperforeningen for Danmark eller i en EU-anerkendt 
Knabstrupperstambog, der følger Knabstrupperforeningen for Danmarks regler.  

 kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark eller i en EU-anerkendt 
Knabstrupperstambog, der følger Knabstrupperforeningen for Danmarks regler.  

 som udgangspunkt kårede dyr i de forbund, hvorfra vi tillader indkrydsning. 

Imidlertid tillader KNN bl.a. indkrydsning fra racer på indkrydsningslisten, hvis 

moderforbund ikke har kåringskrav/-mulighed. For indkrydsningsdyr i hovedafsnit 

kræves som minimum kåring af selve individet, og i bilaget kræves kåring i hvert led, 

der ønskes godkendt.    

  2.1.3.1 Før 1996 
 Godkendt afstamning er en registreret hoppe efter en kåret hingst i 

Knabstrupperforeningen for Danmark eller en EU-anerkendte Knabstrupperstambog 
eller tilladt indkrydsningsforbund, hvor hoppen fungerede i avlen til og med 1995. 
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2.2 OPDELING AF STAMBOGEN 
2.2.1 Stambogens hovedafsnit 
  STAMBOGENS HOVEDAFSNIT - Knabstruppere med mindst tre leds godkendt afstamning 
A* Hingste færdigkårede i Knabstrupperforeningen 

for Danmark 
-Med bestået materialprøve og endelig kåring 

Hopper kårede i Knabstrupperforeningen for 
Danmark 

 

B* Hingste færdigkårede i EU-anerkendte 
Knabstrupperstambog, der følger 
Knabstrupperforeningen for Danmarks regler 
-Med bestået materialprøve og endelig kåring 

Hopper kårede i EU-anerkendte 
Knabstrupperstambog, der følger 
Knabstrupperforeningen for Danmarks regler 

*Heste i afsnit A & B er ligeværdige 

C** Hingste avlsgodkendt i Knabstrupperforeningen for Danmark 
-hingste tildelt avlsgodkendelse 
-hingste tildelt begrænset bedækningstilladelse i henhold til renavlsprogram (jævnfør 4.5.13) 
Når avlsgodkendelsen er udløbet, kan hingsten enten færdigkåres og indføres i afsnit A eller B. Ellers tilbageføres hingsten til 
afsnit E. 

 

D** Hingste avlsgodkendt i EU-anerkendte Knabstrupperstambog, der følger Knabstrupperforeningen 
for Danmarks regler 
Når avlsgodkendelsen er udløbet, kan hingsten enten færdigkåres og indføres i afsnit A eller B. Ellers tilbageføres hingsten til 
afsnit E. 

** Heste i afsnit C & D er ligeværdige 

E Hingsteafkom 
Her indføres Knabstrupperafkom efter: 
-Knabstrupperhingste i afsnit A, B, C og D og 
Knabstrupperhopper i afsnit A, B, E, F3 og G3 samt 
hopper (hovedafsnit og F3) godkendt til 
indkrydsning 
-hingste godkendt til indkrydsning og 
Knabstrupperhopper i afsnit A & B 
Kan, hvis moderen er kåret, fremstilles til kåring 

Hoppeafkom 
Her indføres Knabstrupperafkom efter: 
-Knabstrupperhingste i afsnit A, B, C  og D og 
Knabstrupperhopper i afsnit A, B, E, F3 og G3 samt 
hopper (hovedafsnit og F3) godkendt til 
indkrydsning   
-hingste godkendt til indkrydsning og 
Knabstrupperhopper i afsnit A & B 
Kan fremstilles til kåring 

 

G Hingsteafkom af Knabstrupperhingste fra afsnit 
E og G og Knabstrupperhopper fra afsnit A, B, E 
og G  
 
-Hingst efter ikke-kåret/ikke avlsgodkendt hingst 
kan ikke fremstilles til kåring eller føl- og plagskue  
- Kan fremstilles til vallakkåring efter kasteration 
 
Hvis faderen senere færdigkåres i Knabstrupperforeningen for 
Danmark eller en EU-anerkendt Knabstrupperstambog, der 
følger Knabstrupperforeningen for Danmarks regler, kan 
hingsten flyttes til afsnit E 
_________________________________________ 
Hingsteafkom af G1 og G2-hopper og hingst fra 
afsnit A, B, C, D eller hingst godkendt til 
indkrydsning indføres ved fødsel i afsnit G. 
 
Kan ikke fremstilles til hingstekåring 
Kan fremstilles til vallakkåring efter kasteration 
Kan fremstilles til føl- og plagskue 
 
Hvis henholdsvis morfar eller mormorsfar  senere færdigkåres i 
Knabstrupperforeningen for Danmark eller en EU-anerkendt 
Knabstrupperstambog, der følger Knabstrupperforeningen for 
Danmarks regler, kan hingsten flyttes til afsnit E 

G3 
Hoppeafkom af G2-hoppe og hingst fra afsnit A, 
B, C, D eller hingst godkendt til indkrydsning. 
-Kan fremstilles til kåring 
-Afkom af en G3-hoppe og hingst fra afsnit A, B, C, 
D eller hingst godkendt til indkrydsning, indføres 
ved fødslen i afsnit E 
Hvis mormorsfar senere færdigkåres i Knabstrupperforeningen 
for Danmark eller en EU-anerkendt Knabstrupperstambog, 
der følger Knabstrupperforeningen for Danmarks regler, kan 
hoppen flyttes til afsnit E. 

G2 
Hoppeafkom af G1-hoppe og hingst fra afsnit A, 
B, C, D eller hingst godkendt til indkrydsning. 
-Kan fremstilles til kåring 
-Kan fremstilles til føl- og plagskue 
Hvis morfar senere færdigkåres i Knabstrupperforeningen for 
Danmark eller en EU-anerkendt Knabstrupperstambog, der 
følger Knabstrupperforeningen for Danmarks regler, kan 
hoppen flyttes til afsnit E 

G1  
Hoppeafkom efter Knabstrupperhingst fra afsnit 
E eller G og Knabstrupperhoppe fra afsnit A, B, E 
eller G 
-Kan fremstilles til kåring 
-Kan ikke fremstilles til føl- og plagskue 
Hvis far senere færdigkåres i Knabstrupperforeningen for Danmark 
eller en EU-anerkendt Knabstrupperstambog, der følger 
Knabstrupperforeningen for Danmarks regler, kan hoppen flyttes til 
afsnit E 
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2.2.2 Stambogens supplerende afsnit 
  

2.2.2.1 Bilag til stambogens hovedafsnit F3, F2 & F1 
 
BILAG TIL STAMBOGENS HOVEDAFSNIT 
Her indføres kårede Knabstruppere med mangelfuld afstamning  

F3 Datter af en F2-hoppe og Knabstrupperhingst fra afsnit A, B, C , D  
-Indføres i F3 ved kåring 
-Afkom af en F3-hoppe og en Knabstrupperhingst fra afsnit A, B, C, D eller hingst godkendt til 
indkrydsning, indføres ved fødslen i afsnit E i stambogens hovedafsnit. 

 

F2 Datter af en F1-hoppe og en Knabstrupperhingst fra afsnit A, B, C eller D 
-Indføres i F2 ved kåring 

 

F1 Hopper med knabstrupperlød af ukendt eller ikke anerkendt afstamning 
-Indføres i F1 ved kåring 
-Skal tilføres en Knabstrupperhingst fra afsnit A, B, C eller D 

 
 

 2.2.2.2 Bilag til stambogens hovedafsnit, F0 
 
BILAG TIL STAMBOGENS HOVEDAFSNIT F0 
Ukårede Knabstruppere med mangelfuld afstamning  

F0 Hingsteafkom efter F2-hopper 
Her indføres ved fødsel Knabstrupperafkom efter: 
-Knabstrupperhingste i afsnit A, B, C  og D 
 
Hingsteafkom efter F1-hopper 
Her indføres ved fødsel Knabstrupperafkom efter: 
-Knabstrupperhingste i afsnit A, B, C  og D 
 
Kan ikke fremstilles til hingstekåring 
Kan fremstilles til vallakkåring efter kasteration 
Kan fremstilles til Føl- og plagskuer 

Hoppeafkom efter F2-hopper 
Her indføres ved fødsel Knabstrupperafkom efter: 
-Knabstrupperhingste i afsnit A, B, C og D 
 
Hoppeafkom efter F1-hopper 
Her indføres ved fødsel Knabstrupperafkom efter: 
-Knabstrupperhingste i afsnit A, B, C  og D 
 
Kan fremstilles til kåring 
Kan fremstilles til føl og plagskuer 

 
 

 2.2.2.3 Krydsningsregister, LU 
 
KRYDSNINGSREGISTER 
Krydsningsafkom efter godkendte Knabstrupperhingste 

LU Hingsteafkom efter hopper af ukendt, ikke 
anerkendt eller ikke godkendt afstamning & 
F0 
Her indføres ved fødsels afkom efter: 
-Knabstrupperhingste i afsnit A, B, C  og D 
 
Kan ikke fremstilles til hingstekåring 
Kan fremstilles til vallakkåring efter kasteration 
Kan fremstilles til Føl- og plagskuer 

Hoppeafkom efter hopper af ukendt, ikke 
anerkendt eller ikke godkendt afstamning & 
F0 
Her indføres ved fødsel afkom efter: 
-Knabstrupperhingste i afsnit A, B, C og D 
 
 
Kan fremstilles til kåring, indføres i F1 ved 
kåring 
Kan fremstilles til føl og plagskuer 
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2.3 AFSTAMNINGSKRAV FOR FREMSTILLING TIL KÅRING OG SKUE 
2.3.1 FØL OG PLAGE 

Føl og plage af godkendt afstamning såvel fra stambogens hovedafsnit som supplerende 
afsnit er fremstillingsberettigede på Knabstrupperforeningen for Danmarks føl- og 
plageskuer. 
  

2.3.2 HOPPER 
2.3.2.1 Hovedafsnit 
Hopper kan kåres i stambogens hovedafsnit hvis forældre, bedsteforældre og oldeforældre 
er af godkendt afstamning. 
2.3.2.2 Bilag til stambogens hovedafsnit, Forregister  
Hopper med mangelfuld afstamning kan kåres i bilag til stambogens hovedafsnit. Dette 
benævnes Forregister, hvor antallet af godkendte led afgør, om optagelsen sker i F1, F2 
eller F3. 
Hopper med knabstrupperlød af ukendt eller ikke anerkendt afstamning, men af 
tilfredsstillende eksteriør og gang, kan kåres i F1. Hopper af ukendt eller ikke anerkendt 
afstamning, som i væsentlig grad afviger fra racens standarter/typer kan ikke kåres. 
Hopper kan kun kåres ind i F1, hvis de opnår en helhedskarakter på 6-7-8-9-10 og ingen 
delkarakter under 5. 
Datteren af en F1 hoppe og en godkendt Knabstrupperhingst indføres ved kåring i F2. 
Datteren af en F2 hoppe og en godkendt Knabstrupperhingst indføres ved kåring i F3. 
Afkom efter F3 hopper og en godkendt hingst (Knabstrupper eller fra 
indkrydsningslisten) indføres ved fødslen i hovedafsnittet. 

 
2.3.3 VALLAKKER 

Vallakker af godkendt afstamning såvel fra stambogens hovedafsnit som supplerende 
afsnit kan stilles til kåring (jævnfør hoppekåringsreglerne 2.3.2). 
Knabstrupperfarvede vallakker af ukendt eller ikke anerkendt afstamning kan ligeledes 
kåres.  
 

2.3.4 HINGSTE 
Hingste, der ønskes fremstillet til avlsgodkendelse og kåring, skal være i stambogens 
hovedafsnit; dvs. at forældre, bedsteforældre og oldeforældre skal være af godkendt 
afstamning. 
2.3.4.1 Overgangsordning.  
En hingst kan avlsgodkendes eller kåres med mangelfuld afstamning efter nedenstående 
regler.  
Hingste født frem til og med 1999 af minimum F2-hopper kan fremstilles til kåring.  
Hingste født fra 2000 af minimum F3-hopper kan fremstilles til kåring.  
2.3.4.2 Historik  
Afstamningskravene til hingste har ændret sig og er blevet opstrammet gennem 
foreningens historie. 
I de første år af Knabstrupperforeningen for Danmarks virke, blev der også kåret hingste 
med ukendt afstamning.  
Senere kom afstamningskravene til at hedde: ”Fuld 3-leddet afstamning eller kårede forældre” 
Her skal det bemærkes, at eksempelvis ’brun hoppe’ blev betragtet som et led på det 
tidspunkt. Disse afstamningskrav gjaldt helt frem til 1999, hvor der var deadline for, at 
hingste født af F1-hopper kunne fremstilles til kåring. 
2.3.4.3 Mangelfuld afstamning.  
Foreningen kan i specielle tilfælde godkende mangelfuld afstamning i moderlinien hos 
hingste. En kåret hingst kan ikke forringe afkommets værdi som avlsdyr 
afstamningsmæssigt mere end moderlinien. Derfor godkendes afstamningen bag en kåret 
hingst fuldt ud. 
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2.3.4.4 Kåringskrav til hingstemødre 
  Hingste født fra og med år 1996 skal være efter en kåret hoppe eller en hoppe bedømt og 

godkendt til indkrydsning for selv at kunne fremstilles til kåring.    
 

2.4 RENAVL  

2.4.1 Kriterium 
Knabstrupperforeningen for Danmark har defineret det ønskelige kriterium for, at en 
knabstrupper kan betragtes som renavlet således: 

 
Fødselsår Renavl (minimum) 

Heste født til og med 2009 6/8 (75%) blodrenhed i 3. led 

Heste født fra og med 2010 7/8 (87,5%) blodrenhed i 3. led 
eller 
12/16 (75%) blodrenhed i 4. led 

 
2.4.2 Historik 

 Knabstrupperforeningen for Danmark vedtager i 1994 for første gang en 
definition af kriterierne for den renavlede Knabstrupper. 
Man krævede minimum 6/8 Knabstrupperandele i afstamningens 3. led, for at en 
Knabstrupper kunne betragtes som renavlet. 

 I 2001 vedtages Renavlsprogrammet, hvor foreningen definerer et fremtidigt 
renavlskriterium på minimum 15/16 (93,75%), der skal træde i kraft i 2025. Man 
planlægger en overgangsorden, der er en løbende opstramning over en årrække.  

 
Overgangsordning vedtaget 2001 

Fødselsår Renavl (minimum) 

Heste født til og med 2009 6/8 (75%) blodrenhed i 3. led 

Heste født fra og med 2010 12/16 (75%) blodrenhed i 4. led 

Heste født fra og med 2017 14/16 (87,5%) blodrenhed i 4. led 

Heste født fra og med 2025 15/16 (93,75%) blodrenhed i 4. led 

 

 Efter Renavlsprogrammets vedtagelse stiger antallet af renavlede Knabstruppere 
støt og planmæssigt; men efter den finansielle krise i 2007 rammes 
Knabstrupperavlen også hårdt med stor nedgang. Dette sætter også Renavlen 
markant tilbage, og på Generalforsamlingen i 2016 vedtages en ændring af 
Renavlsprogrammets overgangsordning, så intervallerne for afstamningsmæssige 
opstramninger forlænges. 
 

Overgangsordning vedtaget 2016 

Fødselsår Renavl (minimum) 

Heste født til og med 2009 6/8 (75%) blodrenhed i 3. led 

Heste født fra og med 2010 12/16 (75%) blodrenhed i 4. led 

Heste født fra og med 2022 14/16 (87,5%) blodrenhed i 4. led 

Heste født fra og med 2030 15/16 (93,75%) blodrenhed i 4. led 

 

 Knabstrupperforeningen for Danmark har på Generalforsamlingen i 2019 
vedtaget en ændring, så minimumskriteriet for, at en Knabstrupper kan betragtes 
som renavlet, er: 7/8 eller 12/16 i henholdsvis 3. eller 4. generation. 

 
2.4.3 Knabstrupper Sportsridehest kontra Renavlet Knabstrupper Sportsridehest 
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Knabstrupper Sportsridehesten opfylder ikke ovenstående krav til renavl; men dens 
afkom med tilstrækkelige Knabstrupperandele kan avles ind i Avlsprogrammet for den 
Renavlede Knabstrupper Sportsridehest 
Den Renavlede Knabstrupper Sportsridehest kan direkte indgå i avlsprogrammet for 
Knabstrupper Sportsridehesten. 
Placeringen i avlsprogrammerne afgøres udelukkende af renavlsandele. 
 

2.4.4  Definition på Knabstrupperandel 
Et led i stamtavlen tæller med som Knabstrupperandel, hvis den pågældende hest er kåret 
eller registreret som Knabstrupper. Heste, der kunne være registrerede eller kårede som 
Knabstruppere; men hvor der er valgt et andet forbund, kan medtælles som 
Knabstrupperandele. Et led i afstamningen godkendes som Knabstrupperandel, hvis 
hesten er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark, uanset hvilken afstamning, der 
ligger bag. Tvivlsspørgsmål afgøres af Avlsledelsen. 

2.5 BEVÆGELIGHED MELLEM KNABSTRUPPER AVLSPROGRAMMERNE 
2.5.1   Avlsprogrammer 

Knabstrupperforeningen for Danmark har 8 avlsprogrammer: 4 i hesteafdelingen: 
Renavlet Knabstrupper Sportsridehest, Knabstrupper Sportsridehest, Renavlet 
Knabstrupper af Klassisk Type, Knabstrupper af Klassisk Type og 4 i ponyafdelingen: 
Renavlet Knabstrupper Pony, Knabstrupper Pony, Renavlet Knabstrupper 
Miniaturepony og Knabstrupper Miniaturepony. 

   
2.5.2   Tilladt krydsning mellem Knabstrupper Avlsprogrammer 

Knabstruppere fra de øvrige avlsprogrammer kan i en vis udstrækning indgå i 
Avlsprogrammet for Knabstrupper Sportsridehesten efter følgende retningslinier: 
2.5.2.1 Hesteafdelingen 
Fra hesteafdelingen kan Renavlet Knabstrupper Sportsridehest, Renavlet Knabstrupper 
af Klassisk Type og Knabstrupper af Klassisk Type indgå direkte 

  2.5.2.2Ponyafdelingen 
Fra ponyafdelingen kan Renavlet Knabstrupper Pony og Knabstrupper Pony, der 
overskrider ponymålet samt kat. I og II i en vis udstrækning indgå, men den 
afstamningsmæssige indplacering fra ponyafdelingen kan ikke påberåbes overført.  
Endelig indplacering afgøres af Avlsledelsen. 
 

2.5.3  Afstamning 
Afstamningsmæssigt kan heste fra avlsprogrammerne Renavlet Knabstrupper 
Sportsridehest, Renavlet Knabstrupper af Klassisk Type og  Knabstrupper af Klassisk 
Type indgå i Avlsprogrammet for Knabstrupper Sportsridehesten. Heste, der er et 
resultat af en krydsning mellem en Knabstrupper Sportsridehest og en hest fra et af disse 
Avlsprogrammer, indplaceres ved skuer og kåringer efter ejers ønske. Dette skal 
naturligvis ske indenfor rammerne af foreningens regler om eksempelvis renavl. 
Knabstrupperponyer Kategori I og II fra avlsprogrammerne Renavlet Knabstrupper 
Pony og Knabstrupper Pony kan i begrænset omfang indgå i avlsprogrammerne for 
Knabstrupperhestene.  Den afstamningsmæssige indplacering fra ponyafdelingen kan 
ikke påberåbes overført til hesteafdelingen, og det anbefales, at man rådspørger hos 
Avlsledelsen inden bedækning.  
Dette skyldes, at man hos Knabstrupperhesten ikke tillader indkrydsning med andre 
racer/forbund end de på indkrydsningslisten nævnte, der avler plettede heste. Hos 
ponyerne tillader man indkrydsning med andre racer/forbund end de på 
indkrydsningslisten nævnte, der avler plettede ponyer. 

Tvivlstilfælde og den endelige indplacering afgøres af Avlsledelsen. 
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2.5.4  Renavl  

Placeringen i avlsprogrammerne (renavl/ikke renavl) afgøres udelukkende af 

Knabstrupperandele. 
 

2.5.5  Størrelse 
Knabstruppere, der afstamningsmæssigt opfylder kravene til Avlsprogrammet for 
Sportsridehesten, men som holder ponymål, kan kåres i herværende avlsprogram med 
prædikatet ”undersize”. 
Knabstruppere, der afstamningsmæssigt opfylder kravene til Avlsprogrammet for 
Sportsridehesten, men som holder ponymål, kan kåres direkte ind i avlsprogrammerne 
for Knabstrupper ponyer. Afkommet efter en sådan og en Knabstrupper fra 
hesteafdelingen kan direkte tilbageføres i hesteafdelingen.  
Knabstruppere, der afstamningsmæssigt opfylder kravene til Renavlet Knabstrupper 
Pony eller Knabstrupper Pony, men som overskrider ponymålet, kan i en vis udstrækning 
kåres ind i Avlsprogrammet for Knabstrupper Sportsridehesten. Indplaceringen afgøres 
af Avlsledelsen. 

 2.5.5.1 Idealstørrelse 
Det skal til enhver tid tilstræbes at avle heste, der ligger indenfor det pågældende 
Avlsprograms normale størrelseskrav. 

2.5.6 Øvrige krydsninger 
Tilladelse til øvrige krydsninger mellem avlsprogrammer og størrelser kan kun gives af 
Avlsledelsen. 

 
2.6 INDKRYDSNING 
2.6.1 Indkrydsningslisten 

For Knabstrupper Sportsridehesten består indkrydsningslisten af: 
 

 Frederiksborg Hesteavlsforeningen 
 Dansk Oldenborg Avl 
 Trakehner Avlsforbundet i Danmark 
 Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (Shagya, Araberrace og Angloaraber)  
 Dansk Varmblod 
 Grænseegnens Holstener Hesteavlsforening 
 Fuldblod XX (godkendt i DV-, Trakehner- eller Araberavlen) 

 
2.6.1.1 Tilsvarende udenlandske forbund 
Udenfor Danmarks grænser kan Avlsledelsen udvide indkrydsningslisten med tilsvarende 
forbund. BILAG 1 
2.6.1.2 Andre Knabstrupper Avlsprogrammers indkrydsningslister 
Tilladelse til brug af indkrydsningsdyr fra et andet Knabstrupper Avlsprograms 
indkrydsningsliste kan kun gives af Avlsledelsen. 
2.6.1.3 Farve 
Tilladte farver på heste fra indkrydsningslisten er ensfarvet rød, brun eller sort (Vedtaget på 

generalforsamlingen 2011) samt knabstrupperlød (Vedtaget på generalforsamlingen 2015). Heste 
med farver forårsaget af fortyndingsgener (dilution: cream- og dungener) tillades (Vedtaget 

på Generalforsamlingen 2020). Der tillades ikke indkrydsning med gråskimlede dyr af 
ovennævnte racer (sidste led besluttet i 1995, opd. 2007) For indkrydsningsdyr, der ikke 
fremstilles til bedømmelse i Knabstrupperforeningen for Danmark, bedømmes deres 
farve og aftegn ud fra oplysninger i pas og på HesteData. 
2.6.1.4 Andre plettede racer 
Der tillades ikke indkrydsning med heste fra andre racer/forbund end de på 
indkrydsningslisten nævnte, der avler plettede heste. 
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2.6.2 Godkendelst til indkrydsning  
 2.6.2.1 Indkrydsningshingst 

Ved indkrydsning med en hingst fra et på indkrydsningslisten nævnt forbund på en kåret 
knabstrupperhoppe, vil det være muligt at få KNN registreringsattest (moderhoppen er i 
hovedafsnit eller F3) eller KNN afstamningsoplysning (moderhoppen er F2), såfremt 
hoppens bruger har meddelt det til hingstelisteføreren inden den 1. november i 
bedækningsåret. 

  2.6.2.2 Indkrydsningshoppe 
 En kåret hoppe fra et på indkrydsningslisten nævnt forbund kan godkendes til 

indkrydsning. Et afkom efter en sådan godkendt hoppe og en avlsgodkendt eller kåret 
knabstrupperhingst kan få KNN registreringsattes (moderhoppen er i hovedafsnit eller 
F3) eller KNN afstamningsoplysning (moderhoppen er F2 eller F1). 

 2.6.2.3 Bedømmelse af indkrydsningshopper  
Ukårede hopper, der opfylder Knabstrupperforeningen for Danmarks øvrige krav til 
indkrydsning og som afstamningsmæssigt minimum er F3-berettigede, kan bedømmes af 
Knabstrupperforeningen for Danmark og dermed godkendes til indkrydsning.   
I praksis følges de samme regler, krav og bedømmelsespraksis som for kåring af 
Knabstrupperhopper; men resultat og point indberettes ikke på HesteData men indføres i 
et særligt afsnit af den årligt publicerede Knabstrupperstambog. Såfremt 
kåringskommissionen godkender hoppen, indberettes den som godkendt til indkrydsning 
til SEGES. En godkendelse til indkrydsning sidestilles med en kåring. 

 
2.7 HISTORISKE BLODLINIER   
2.7.1 Mærkningsordning for ”Historiske Blodlinier” 

Knabstruppere, hvor afstamningen kan føres tilbage til en eller flere af de 4 linier Mikkel 
1919 (Mi), Max Bodilsker (Ma), Silverking II (SK) og Zarif Skellingsted (ZS), som er 
nævnt i bogen ’Knabstrupperhesten - fra landbrugs- til ridehest 1940 til 1970’, tildeles ved 
kåring en mærkning i stambogen som historisk blodlinie. Det anføres hvilke(n) 
blodlinie(er), der er i hesten. 

 
 

KAPITEL 3: STAMBOGSFØRING      
3.1 STAMBOGSFØRING 

Knabstrupperforeningen for Danmark har indgået en samarbejdsaftale med 
Landsudvalget for Heste om stambogsføring. Det praktiske arbejde med stambogsføring, 
pasudstedelse BILAG 2, database etc. udføres af SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 
DK-8200 Århus N. 
Outsourcing til SEGES sikrer, at stambogsføringen sker i overensstemmelse med 
Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter og Landsudvalget for Hestes generelle 
regelsæt for stambogsføring BILAG 3 samt den til enhver tid gældende lovgivning på 
området. 

 
3.2 OBLIGATORISK MÆRKNING 
3.2.1 Mikrochip 

Foreningen har krav om obligatorisk mærkning med mikrochip for registrering.  
Der må kun anvendes mikrochip, der opfylder ISO’s standard.  
Mærkningen kan foretages af SEGES’ autoriserede identitetsmærkere og dyrlæger. 

  
3.3 BRÆNDEMÆRKNING 
3.3.1 Knabstrupper brændemærke 
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Foreningens brændemærke, et K omkranset af et skjold, er mønsterbeskyttet således at 
kun heste og ponyer, der er avlet i Knabstrupperforeningen for Danmark regi kan 
mærkes med dette. 
Under logoet findes 3 cifre, som er identisk med de sidste 3 tal i hestens 
registreringsnummer. 

 
3.3.2  Mærkningshistorie  

Foreningen har haft obligatorisk brændemærkning fra og med 1988 (bortset fra 1992-
1993, hvor det var frivilligt). Fra 2008 kunne der vælges mellem brændemærkning, 
chipmærkning eller begge. 
Brændemærkning blev forbudt i Danmark pr. 1. marts 2010. Chipmærkning er herefter 
obligatorisk. 
 

3.3.3  Mærkning i udlandet 
Knabstruppere i øvrige lande kan fortsat brændemærkes, såfremt de nationale regler 
tillader dette. Knabstrupperforeningen for Danmark efterlever de nationale regler på 
området i de lande, hvor den opererer. 

  
3.3.4 Brændemærkningsregler  
  Afkom, der får KN i livsnummer kan brændemærkes med foreningens logo.  

Heste og ponyer, som kåres i foreningen, kan mærkes med logo og cifre, såfremt de ikke 
er mærket med et andet avlsforbunds logo i forvejen.  
F1 hopper og vallakker af ukendt eller ikke anerkendt afstamning kan ikke få logobrand i 
forbindelse med kåring.  

 
3.3.5 Brand på halsen  

Færdigkårede hingste samt hopper og vallakker, der er kåret med min. 8 points i helhed 
og har bestået materialeprøven, er berettiget til at få logobrand på venstre side af halsen. 
Før en sådan hest kan få brændemærke på halsen, skal den have almindelig 
identifikationsbrand på låret. 

 
3.4 DNA OG AFSTAMNINGSKONTROL 

Der er krav om DNA-bestemmelse og afstamningskontrol før et føl født udenfor 
Danmarks grænser kan få udstedt et KNN-pas. 
 

KAPRITEL  4: KÅRING 
4.1 GENERELLE KÅRINGSREGLER 

 
4.1.1 Formål 
 Formålet med kåringsreglerne er at fastsætte og systematisere avlsarbejdet i 

Knabstrupperforeningen for Danmark, så selektionen resulterer i en avlsfremgang. 
 
4.1.2 Afholdelse af skuer 
 Knabstrupperforeningen for Danmarks bestyrelse og Avlsledelsen er ansvarlig for, at der 

hvert år bliver arrangeret og afholdt kåringer og skuer efter behov. Arrangementerne skal 
åbne mulighed for fremstilling af føl og plage, kåring af hopper og vallakker, bedømmelse 
af hopper til indkrydsning, avlsgodkendelse og kåring af hingste, aflæggelse af 
materialprøve samt afkomsfremstillinger. 

  
4.1.3  Tidspunkt og placering  

Der afholdes hingstebedømmelse med avlsgodkendelse, kåring og materialprøve hvert år i 
marts/april måned skiftevis på Sjælland og i Jylland. Der kan afviges fra denne praksis, 
hvis den geografiske placering af en majoritet af de tilmeldte hingste et år taler for det. 
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Knabstrupperskuer med bedømmelse af føl- og plage, hopper og vallakker, hingste til 
avlsgodkendelse og kåring, afkomsfremstilling samt materialprøve bør afvikles i 
juli/august/september måned. Knabstrupperskuerne afholdes hvert år både på Sjælland 
og i Jylland. 

 
4.1.4 Kåring udenfor foreningens arrangementer  
 Bestyrelsen og Avlsledelsen kan, når Knabstrupperforeningen for Danmarks reglerne for 

bedømmelse følges, arrangere kåring ved andre avlsarrangementer. 
 
4.1.5 Hjemmekåring 

På anmodning fra et medlem kan der arrangeres hjemmekåring, hvis de fysiske rammer er 
til stede, og hvis det er praktisk muligt for foreningen. 
Hjemmekåring koster DKK 1.000,- i startgebyr og alle foreningens udgifter skal dækkes af 
det pågældende medlem. Udover startgebyret koster det som minimum det samme som 
ordinært kåringsgebyr pr. hest. 
 

4.1.6  Kåring udenfor Danmarks grænser 
På anmodning fra foreningens udenlandske medlemmer eller datterforbund, kan der 
arrangeres kåringen udenfor Danmarks grænser, såfremt det er praktisk muligt for 
foreningen. Foreningen skal holdes økonomisk skadesløs ved sådanne arrangementer. 

 
4.1.7 Anmeldelse: 

Der kan tilmeldes hest og ponyer til skuer, som afstamningsmæssigt tilfredsstiller 
foreningens krav jævnfør Kapitel 2.3. 

 4.1.7.1 Medlemskab 
 Ret til at fremstille heste og ponyer ved foreningens skuer har kun aktive medlemmer af 

Knabstrupperforeningen for Danmark.  
 4.1.7.2 Ejerskab 
 Ret til at fremstille heste og ponyer ved foreningens skuer har dyrets registrerede ejer. I 

tilfælde af fremstilling af en hest, som er i udstationering eller udlån, skal kopi af låne- 
eller lejekontrakten vedlægges anmeldelsen som dokumentation for dispositionsretten. 
4.1.7.3 Kåringsgebyr 
I anmeldelses-, kårings- og certifikatgebyr indbetales et af bestyrelsen fastsat beløb til 
foreningen.   

 4.1.7.4 Avlsprogram 
Udstilleren vælger, hvilket Avlsprogram hesten skal stilles i, og dette anføres på 
tilmeldingsblanketten.  
En hest kan stilles til kåring i flere Avlsprogrammer, dog ikke ved samme arrangement. 
4.1.7.5 Rådgivning 
Såfremt udstilleren er i tvivl om, hvilket Avlsprogram hesten skal placeres i, kan man via 
tilmeldingsblanketten anmode om dommernes rådgivning. 

 
4.1.8 Katalog 

Der udarbejdes katalog til foreningens kåringsarrangementer. 
4.1.8.1 Avlsprogram  
Til skuer bedømmes de forskellige avlsprogrammer i klasser for sig, og dette skal tydeligt 
fremgå af kataloget. 

 4.1.8.2 Renavlsandele 
I kataloger til foreningens skuer, samt i kåringsregistrer, angives knabstrupperblodandele i 
brøker. Dette anføres altid i 8. og 16.dele. 

 
4.1.9 Dommere 

4.1.9.1 Kåringskommission 
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 Til at forestå bedømmelserne udpeger Knabstrupperforeningen for Danmarks Avlsledelse 
et dommerhold, som skal godkendes af bestyrelsen.  

 4.1.9.2 Habilitetsregler for dommere 
En dommer er inhabil, når han/hun er opdrætter, ejer eller tidligere ejer af dyret der skal 
bedømmes. Dommeren er endvidere inhabil, hvis han/hun er opdrætter, ejer eller 
tidligere ejer af faderen(hingsten) til dyret, der bedømmes eller har anden økonomisk 
interesse i dyret. Dommeren er inhabil over for alle dyr, der deltager i konkurrence med 
det pågældende dyr, og kan altså ikke bedømme andre heste i samme hold eller f.eks. Best 
In Show, hvor det pågældende dyr deltager. .  

 
4.1.10 Måling og signalementskontrol 

Alle heste og ponyer, der stiller til kåring eller avlsgodkendelse, måles og 
signalementskontrolleres.  
4.1.10.1 Farvebeskrivelse og –vurdering 
Den ansvarlige for måling og signalementskontrol er udpeget af Avlsledelsen og er valgt 
ud fra sin indsigt i og erfaring på området. 
Signalementskontrollen skal bl.a. vurdere tilstedeværelsen af knabstrupperlød, 
gråskimmelanlæg eller pintopræg. Inden kåringens afslutning forelægges resultaterne 
kåringskommissionens foreningsdommer(e), der sammen med signalements-kontrolløren 
udgør farveudvalget og træffer den endelige afgørelse.  
I tvivlstilfælde udtager signalements-kontrolløren en hårprøve og sender den til analyse på 
et anerkendt laboratorium for afgørelse af spørgsmålet. Som udgangspunkt afholder 
hestens ejer udgiften til laboratoriet for undersøgelsen af gentesten. 
Ved mistanke om tilstedeværelse af uønskede farveanlæg skal ejeren have mulighed for at 
kunne rette evt. misforståelser på stedet, inden afgørelse træffes. 
 

4.1.11  Gråskimmelanlæg 
  Det grå gen G er uønsket i Knabstrupperavlen. 
 4.1.11.1 Hingste 
  Hingste med gråskimmelanlæg kan ikke avlsgodkendes eller kåres. 
  4.1.11.2 Hopper 
  Hopper med gråskimmelanlæg kan ikke kåres 
   Hopper med gråskimmelanlæg kåret før 1. januar 2011 bibeholder deres kåring 
  4.1.11.3 Genotypning 
 Ved kåring vurderes hestens genotype for gråskimmelanlæg og resultatet indføres i 

stambogen. Tvivlstilfælde afgøres med en gentest, som hestens ejer afholder udgifterne 
for. 

   (gg)  =  hesten har ikke gråskimmelanlæg 
   (Gg)  =  hesten er heterozygot gråskimmel 
  (GG)  =  hesten er homozygot gråskimmel” 

 
4.1.12 Arvelige lidelser og defekter samt medfødte misdannelser og mangler 

Brugsmålet for Knabstrupperen er bl.a. en hest med god fysik og fri for arvelige defekter. 
Evt. fremstillingsberettigelse af heste med arvelige lidelser, defekter, medfødte 
misdannelser eller mangler afgøres i hvert enkelt tilfælde af KNNs Avlsledelse og 
Bestyrelse. 

 
4.1.13 Heste i dårlig udstillingsform   

Dommerne kan nægte at bedømme heste, der stilles i for dårlig udstillingsform. 
Anmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke; men det pågældende dyr kan efterfølgende år 
fremstilles vederlagsfrit i en tilsvarende klasse, som den oprindeligt var tilmeldt, hvis dette 
er praktisk muligt. Eksempelvis kan en 1-års hoppe stille til plagskue det efterfølgende år 
vederlagsfri. Men eksempelvis kan en 2-års hoppe, der oprindeligt er tilmeldt til plagskue, 
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IKKE stilles vederlagsfrit til hoppekåring det efterfølgende år. I tvivlstilfælde træffer  
bestyrelsen den endelige afgørelse. 
 

4.1.14 Aflysning  
Knabstrupperforeningen for Danmark forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer, 
hvor der ved tilmeldingsfristens udløb er for få tilmeldte.  

 
4.2 FØL- OG PLAGESKUER 

 
4.2.1 Alder:  

I henhold til Dyreværnsloven om transportegnethed, kan føl ikke fremstilles til følskue, 
før de er min. 14 dage gamle. 

 
4.2.2 Bedømmelse  

Ved bedømmelsen udfærdiges en beskrivelse af eksteriør og bevægelse.  

Herudover gives 5 enkelt karakterer for: 
 

1. Type 
2. Rammer 
3. Fundament 
4. Bevægelse 
5. Helhedsindtryk 

Ved bedømmelse benyttes følgende 
karakterskala: 

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 

Helhedskarakteren kan ikke alene angive højeste eller laveste karakter. 

4.2.3 Præmiering 
Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og føllet/plagens præmiering 
således: 
 
1. præmie (Rød sløjfe): 10 – 9 – 8 
2. præmie (Blå sløjfe):   7 – 6 
3. præmie (Grøn sløjfe):   5 
Afvist:    4 og derunder 

 
4.3 HOPPER 

 
4.3.1  Fremstillingstidspunkt/-alder 

Hopper kan fremstilles til kåring fra og med det kalenderår, hvori de fylder 3 år.  
 Hopper kan aflægge 1-dags materialprøve fra og med deres 4. leveår. 
 
4.3.2 Kåring 

Hopper kåres ved helhedsbedømmelsen 10-9-8-7-6 eller 5 og ingen delkarakter under 5, 
uanset om det er hopper i hovedafsnit eller forregister. F1-hopper skal dog opnå 
minimum 6 point i helhed og ingen delkarakter under 5, for at kunne opnå kåring. Ved 
karakteren 4 eller derunder afvises hoppen. 

 
4.3.3 Bedømmelse 
 Ved kåringen udfærdiges en beskrivelse af hoppens eksteriør og bevægelse.  
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Herudover gives 10 enkelt karakterer for: 
 

1. Type og kropsform 
2. Hoved og hals 
3. Skulder og manke 
4. Overlinie og bagpart 
5. Forlemmer 
6. Baglemmer 
7. Skridt 
8. Trav 
9. Galop 
10. Helhed 

Ved bedømmelse benyttes følgende 
karakterskala: 

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 

Helhedskarakteren kan ikke alene udgøre den højeste eller laveste karakter. 
 
4.3.4 Frivillig løsspringning 

I forbindelse med hoppekåring er det muligt at tilvælge løsspringning mod betaling af et 
ekstra gebyr. Resultatet anføres i kåringsbeskrivelsen. 

Der gives der 2 karakterer i løsspringning 
for: 
   
1. Teknik 
2. Kapacitet 

Ved bedømmelse benyttes følgende 
karakterskala: 

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 

 
4.3.5 Præmiering 

Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og hoppens præmiering således: 
 
1. præmie (Rød sløjfe): 10 – 9 – 8 
2. præmie (Blå sløjfe):   7 – 6 
3. præmie (Grøn sløjfe):   5 
Afvist:    4 og derunder 

 
4.3.6 Omkåring 

Tidligere kårede hopper kan genfremstilles, men kan ikke omkåres inden for samme år.  
Ved omkåring er senest opnåede resultat gældende. 

 
4.3.7 Kåring uden fremstilling 
 I særlige tilfælde kan hopper kåres uden fremstilling.  

4.3.7.1 Betingelser  
Såfremt en hoppe er umulig at fremstille til kåring, f.eks. fordi hun er død, er det muligt at 
ansøge om kåring uden fremstilling såfremt: 

 Hoppen har givet mindst 1 stk. afkom, der er kåret eller fremstilles til kåring 

 Hopper af ukendt afstamning har knabstrupperlød 
4.3.7.2 Ansøgning & gebyr 
Der er et særligt ansøgningsskema for kåring uden fremstilling. Deraf skal fremgå navn, 
fødselsdata og opdrætter, mål og erklæring om, hvorfor hoppen ikke  
fremstilles til kåring. Ansøgning vedlægges foto af dyret fra begge sider samt gebyr.  
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Halvdelen af gebyret refunderes, såfremt kåring afvises. Der kan evt. dispenseres fra et 
eller flere af ovennævnte krav uden gebyrforhøjelse. Prisen for kåring uden fremstilling 
udgøres af prisen for ordinær fremstilling til hoppekåring ganget med faktor 1,7. 

 
4.3.8 Tildeling af ”R” 

Hopper kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark kan få tilføjet et ”R” til KNN-
præfixet på deres stambogsnummer som tegn på egen ridelighed, såfremt de opfylder et 
af nedenstående krav: 

 Hoppen har bestået 1-dags materialprøve 

 Hoppen er ved ridekonkurrencer under DRF kvalificeret som minimum B-hest 

 Hoppen har i en af de indledende runder af Dansk Sports- og Avlschampionat for 
spring- eller dressurheste opnået minimum 7 i gennemsnit af karaktererne på det 
særlige skema for brugsegenskaberne. 

 Prøver og konkurrenceresultater af minimum samme sværhedsgrad bestået under 
tilsvarende andet internationalt forbund kan accepteres. Dette er op til Avlsledelsens 
skøn at afgøre, om disse kan accepteres. 

 
4.3.9  DNA  

DNA-testning af hopper til kåring eller bedømmelse til indkrydsning er obligatorisk og 
har været det fra og med 2007. 
Såfremt hoppen ikke allerede er DNA-testet, og dette fremgår af SEGES’ database, vil 
hårprøve blive udtaget på kåringspladsen og gebyr for DNA-test opkrævet via 
kåringsfakturaen. 

 
4.3.10 Afkomssamlinger 

4.3.10.1 Regler for fremstilling af hoppefamilier og afkomssamlinger. 
Ved Knabstrupperforeningen for Danmarks kåringsarrangementer kan der vurderes 
afkomssamlinger efter hopper, der er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark. De 
udstillede heste, der indgår i samlingen, skal være kåret eller registreret i 
Knabstrupperforeningen for Danmark. Udstilleren skal være aktivt medlem af 
foreningen. 
Resultatet af afkomssamlingen bliver påført stamtavlen (stamhoppen) og medtages i 
stambogen. 
Afkomsfremstillinger kan tildeles medalje efter følgende retningslinier:  

 
10 – 9 points  =  Guldmedalje 
8 points  =  Sølvmedalje 
7 points  =  Bronzemedalje 
6  point og derunder  =  Ingen medalje 

 
  

4.3.10.2 HOPPEFAMILIE I. 
Stammoder med mindst 2 stk. afkom i direkte hunkønslinie, hvoraf den yngste skal være 
mindst 2 år. (f.eks. mor og 2 døtre eller mor, datter og datterdatter). 
4.3.10.3 AFKOMSSAMLING I. 
Samling efter stammoder, der ikke selv udstilles. Mindst 3 stk. afkom i direkte 
hunkønslinie, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år (f.eks. 3 døtre). 
4.3.10.4 AFKOMSSAMLING II. 
Stammoder med mindst 4 stk. afkom, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. I 
samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker. 
4.3.10.5 AFKOMSSAMLING III. 
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Samling efter stammoder, der ikke selv udstilles. Mindst 4 stk. afkom, hvoraf den yngste 
skal være mindst 2 år. I samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker. 

  
4.4 VALLAKKER 
4.4.1  Fremstillingstidspunkt/-alder 
 Vallakker kan fremstilles til kåring fra og med det kalenderår, hvori de fylder 3 år. 

Vallakker kan aflægge 1-dags materialprøve fra og med deres 4. leveår. 
 
4.4.2 Kåring 

Vallakker kåres med 10-9-8-7-6 eller 5 point i helhedskarakter, og bliver derefter ført ind i 
et vallakregister. 

 
4.4.3 Bedømmelse 
 Ved kåringen udfærdiges en beskrivelse af vallakkens eksteriør og bevægelse.  

Herudover gives 10 enkelt karakterer for: 
 

11. Type og kropsform 
12. Hoved og hals 
13. Skulder og manke 
14. Overlinie og 

bagpart 
15. Forlemmer 
16. Baglemmer 
17. Skridt 
18. Trav 
19. Galop 
20. Helhed 

Ved bedømmelse benyttes følgende 
karakterskala: 

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 

Helhedskarakteren kan ikke alene udgøre den højeste eller laveste karakter. 
 
4.4.4 Frivillig løsspringning 

I forbindelse med vallakkåring er det muligt at tilvælge løsspringning mod betaling af et 
ekstra gebyr. Resultatet anføres i kåringsbeskrivelsen. 

Der gives der 2 karakterer i løsspringning 
for: 
   
1. Teknik 
2. Kapacitet 

Ved bedømmelse benyttes følgende 
karakterskala: 

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 

 
 
4.4.5 Præmiering 

Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og vallakkens præmiering således: 
 
1. præmie (Rød sløjfe): 10 – 9 – 8 
2. præmie (Blå sløjfe):   7 – 6 
3. præmie (Grøn sløjfe):   5 
Afvist:    4 og derunder 



Avlsprogram for Knabstrupper Sportsridehest  2020 
 

 

22 
 

 
4.4.6 Omkåring 

Tidligere kårede vallakker kan genfremstilles, men kan ikke omkåres inden for samme år.  
Ved omkåring er senest opnåede resultat gældende. 

 
4.4.7 Tildeling af ”R” 
 Vallakker kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark kan få tilføjet et ”R” som tegn på 

egen ridelighed såfremt de opfylder et af nedenstående krav: 

 Vallakken har bestået 1 dags materialprøve 

 Vallakken er ved ridekonkurrencer under DRF kvalificeret som minimum B-hest 

 Vallakken har i en af de indledende runder af Dansk Sports- og Avlschampionat for 
spring- eller dressurheste opnået minimum 7 i gennemsnit af karaktererne på det 
særlige skema for brugsegenskaberne. 

 Prøver og konkurrenceresultater af minimum samme sværhedsgrad bestået under 
tilsvarende andet internationalt forbund kan accepteres. Dette er op til Avlsledelsens 
skøn at afgøre om disse kan accepteres. 

 
4.5 HINGSTE 
4.5.1 Fremstillingstidspunkt/-alder 
  2½-års og ældre hingste kan stille til avlsgodkendelse. 

En hingsts avlsgodkendelse kan tidligst træde i kraft i dens 3. leveår.  
Hingste kan aflægge 1-dags materialprøve fra og med deres 4. leveår. 

 
4.5.2 Avlsgodkendelse 

2½-års og ældre hingste, der møder første gang til avlsgodkendelse, kan tildeles en 2-årig 
godkendelse til avl. 
En hingst kan maksimalt opnå avlsgodkendelse i 2 år; herefter skal den stille til 
materialprøve og bestå, før den evt. færdigkåres eller afvises.  

 
4.5.3 Adgang til materialprøve 

4-års og ældre hingste med avlsgodkendelse er automatisk mødeberettigede til 
materialprøven.  
4-års og ældre hingste, der ikke har avlsgodkendelse, men som ønskes stillet til 
materialeprøve, skal først eksteriørbedømmes og –godkendes for at opnå ret til aflæggelse 
af materialprøve. 
 

 4.5.4 Kåring 
Godkendte hingste på 4 år og derover, der har bestået en af Knabstrupperforeningen for 
Danmark godkendt materialprøve, kan opnå kåring. 

  
4.5.5 Omkåring 

 Fremstilling til omkåring kan finde sted, dog ikke indenfor samme år. Ved omkåring er 
senest opnåede resultat gældende. 

 
4.5.6 Godkendelseskriterium 

Hingste avlsgodkendes og kåres med 10-9-8-7 i helhedskarakter og ingen delkarakter 
under 5 i eksteriørvurderingen eller afvises.  
Til hingste, der stiller i henhold til renavlsprogrammet, stilles der ingen karakterkrav for 
godkendelse, dog skal hingsten være godkendt ved dyrlægen. 
Ved karakteristikken af hingstene skal der lægges vægt på både karakterer for gangarter og 
springevner, og hestens forcer fremhæves. 
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4.5.7  Bedømmelse 
Ved avlsgodkendelse og kåringen udfærdiges en beskrivelse af hingstens eksteriør og 
bevægelse. 

Herudover gives 10 enkelt karakterer for: 
 

1. Type og kropsform 
2. Hoved og hals 
3. Skulder og manke 
4. Overlinie og bagpart 
5. Forlemmer 
6. Baglemmer 
7. Skridt 
8. Trav 
9. Galop 
10. Helhed 

Ved bedømmelse benyttes følgende 
karakterskala: 

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 

 Helhedskarakteren kan ikke alene udgøre den højeste eller laveste karakter. 
 
4.5.8 Løsspringning  

Hingste, der møder til avlsgodkendelse, skal løsspringes under bedømmelsen.  

Der gives der 2 karakterer i løsspringning 
for: 
  
1. Teknik 
2. Kapacitet 

Ved bedømmelse benyttes følgende 
karakterskala: 

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 

Da 6 er middelkarakteren tæller alle point over 6 på plussiden og under 6 på minussiden. 
Da spring- og dressuregenskaber skal vægtes lige højt ved bedømmelsen og tildelingen af 
avlsgodkendelse, skal der tages hensyn til, at en hingst kan være et udpræget spring- eller 
dressurtalent, eller begge dele. Dette bør nævnes ved karakteristikken af hingsten 
 

4.5.9 Præmiering 
Hingste præmiering således: 
4.5.9.1 Avlsgodkendelse 
Godkendt af dyrlægen og helhedskarakter 10-9-8-7 og ingen delkarakter under 5: Gul 
sløjfe 
4.5.9.2 Avlsgodkendelse i henhold til Renavlsprogram 
Godkendt af dyrlægen, ingen karakterkrav til exteriørbedømmelse: Hvid sløjfe 
4.5.9.3 Kåring 
Bestået materialprøve, helhedskarakter 10-9-8-7 og ingen delkarakter under 5: Rød sløjfe 
4.5.9.4 Afvisning 
Hingste, der ikke godkendes af dyrlægen, afvises. Hingste med helhedskarakter 6 eller 
derunder og hingste med delkarakterer under 5 afvises (Renavlsprogrammet undtaget) 
 

4.5.10 Veterinærundersøgelse 
Ved avlsgodkendelse af hingste skal Knabstrupperforeningen for Danmark lade disse 
undersøge af en dyrlæge under selve arrangementet. Avlsledelsen fastlægger, hvilke 
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veterinære undersøgelser  hingstene skal gennemgå, og tager sammen med 
kåringskommissionen stilling til, hvilken konsekvens undersøgelsens resultat skal have. 

 
4.5.11 DNA og afstamningskontrol 
 Hingste, der fremstilles til avlsgodkendelse, skal ved tilmeldingen være DNA-testede og 

afstamningsverificerede, og dette skal fremgå af HesteData. 
Alle avlsgodkendte hingste skal have foretaget DNA-bestemmelse før indsættelse i avl. 
Alle hingste født efter 1. januar 1994 skal for at en avlsgodkendelse kan tildeles have deres 
afstamning kontrolleret og verificeret ved hjælp af DNA-bestemmelse jf. Landsudvalget 
for Hestes regelsæt. 
Alle udgifter hermed afholdes af ejeren. 

 
4.5.12 Renavlsprogrammet 

Begrænset bedækningstilladelse til hingste, der kan producere renavlsafkom 
 4.5.12.1 Formål: 

 Forøgelse af antallet af renavls knabstrupperheste og bibeholdelse af 

mangfoldigheden afstamningsmæssigt, samt bevarelse af gamle blodlinier. 

 Hingstene bedømmes efter standarden i deres respektive avlsprogram 

4.5.12.2 Renavlskriterium 
                     Afstamning: Min. 7/8 (75%) blodrenhed i 3. led eller 12/16 (75%) blodrenhed i 4. led 
 4.5.12.3 Renavlsprogrammet 
 Renavlsprogrammet kan omfatte renavlshingste, som fremstilles til besigtigelse.  
 4.5.12.4 Afstamning (minimumskrav) 
 Hingste fremstillet indtil forår 2008: 4/4 (100%) renavl i 2. led eller min.  6/8 (75%) 

renavl i 3. led 
 Hingste fremstillet fra efterår 2008-efteråret 2018: 8/8 (100%) renavl i 3. led eller min. 

12/16 (75%) renavl i 4. led 
 Hingste fremstillet fra og med foråret 2019 til og med foråret 2029: min. 7/8 (75%) renavl 

i 3. led eller 12/16 (75%) renavl i 4. led 
 4.5.12.5 Afstamningskrav til føl efter hingste i Renavlsprogrammet 
 Føl født til og med 2009:  6/8 (75%) blodrenhed i 3. led 
 Føl født fra og med 2010: 12/16 (75%) blodrenhed i 4. led 
 Føl født fra og med 2020: Ingen afstamningkrav 
 4.5.12.6 Praksis 

 I den ovenfor nærmere definerede overgangsperiode kan hingste tildeles begrænset 
bedækningstilladelse. Hingsten skal møde på den af foreningen anviste plads til 
besigtigelse, hvor den følger den ordinære hingstebedømmelse. De af foreningen 
beskikkede dommere kan ikke afvise hingsten uanset eksteriørkaraktererne. Dog 
kræves det, at veterinærundersøgelsen bestås. 

 Hingste, som er avlsgodkendt efter renavlsprogrammet, har ret til at producere op til 
10 registrerede føl i deres levetid. 

 Den begrænsede bedækningstilladelse giver automatisk adgang til materialprøven i 
hingstens fjerde leveår eller senere. Efter en bestået materialprøve stiller hingsten til 
kåring på lige fod med de hingste, der har fulgt foreningens ordinære kåringsprogram, 
og kan herefter opnå endelig kåring eller afvises. 

 Såfremt hingsten vurderes god nok til at gå til oprangering sammen med sin årgang, 
som følger det ordinære kåringsprogram, kan hingsten, hvis ejeren ønsker det, deltage 
i det ordinære kåringsprogram på lige fod med de øvrige hingste. 
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 Hingsten vil kun opnå en 2-årig – men fri – bedækningstilladelse, og kan året efter 
igen fremstilles efter renavlsprogrammet. Opnås der ikke samme bedømmelse det 
efterfølgende år, kan hingsten tildeles begrænset bedækningstilladelse indtil 10 
registrerede afkom. 

 Overgangsordningen strækker sig til 2030, hvor renavlshingstene bedømmes efter 
normale vilkår. 

 Hvor andet her ikke er gjort gældende, følges foreningens regler i øvrigt. 

4.5.13 Afkomssamlinger 
4.5.13.1 Regler for fremstilling og vurdering af afkom efter hingste. 
Ved Knabstrupperforeningen for Danmarks kåringsarrangementer kan der vurderes 
afkomssamlinger efter hingste, der er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark. De 
udstillede heste, der indgår i samlingen, skal være kåret eller registreret i 
Knabstrupperforeningen for Danmark. Udstilleren af stamhingsten skal være aktivt 
medlem af foreningen. 
Resultatet af afkomssamlingen bliver påført stamtavlen (stamhingstens) og medtages i 
stambogen. 
Afkomsfremstillinger kan tildeles medalje efter følgende retningslinier: 

 
10 – 9 points  =  Guldmedalje 
8 points  =  Sølvmedalje 
7 points  =  Bronzemedalje 
6  point og derunder  =  Ingen medalje 

 
4.5.13.2 LILLE AFKOMSSAMLING. 
Samlingen skal bestå af mindst 3 afkom. Hopper, hingste eller vallakker på 2 år eller 
derover kan indgå. 
4.5.13.3 STOR AFKOMSSAMLING. 
Efter hingste med registreret afkom på 5 år eller derover kan der fremstilles ”stor 
afkomssamling” bestående af mindst 10 stk. afkom på 2 år eller derover, heraf mindst 5 
stk. afkom på 5 år eller derover. Hingste, hopper og vallakker kan indgå. 

 

KAPITEL 5: ELITESTATUS 
5.1 ELITESTATUS 

Hingste og hopper kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark kan efter ansøgning til 
Avlsledelsen opnå elitestatus efter nedenstående retningslinier.  

 
5.1.1 Retningslinier 

5.1.1.1 Udnævnelse 
Udnævnelsen sker én gang årligt og offentliggøres ved den ordinære Generalforsamling. 
På baggrund af fremsendte ansøgning afgør Avlsledelsen udnævnelsen.  
5.1.1.2 Ansøgning 
Ansøgningen skal være Avlsledelsen i hænde senest 31.12. det foregående år. Det påhviler 
ansøgeren at vedlægge dokumentation for den pågældende hests berettigelse til 
Elitestatus.  
5.1.1.3 Gebyr 
Såfremt Avlsledelsen skal være behjælpelig med fremskaffelse og fortolkning af 
dokumentation faktureres dette til timebetaling. Behandlingsgebyr DKK 300,00 skal 
vedlægges ansøgningen. Gebyret refunderes ikke uanset udfaldet. 
5.1.1.4 Rideresultater 
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Kriterierne for S-, A- & B-status følger DRF’s gamle system og fremgår af HesteData. 
Udenlandske rideresultater tæller med såfremt Avlsledelsen ser sig i stand til at 
transformere disse til tilsvarende opnået under DRF. 
5.1.1.5Dispensation 
Der kan i helt særlige tilfælde dispenseres. Eksempelvis for manglende rideresultater efter 
meget små miniature- og kat. 3 ponyer, eller ved manglende antal afkom for heste med en 
exceptionel egenpræstation. 
 

5.2 ELITEHINGSTE 
Hingste færdigkårede i Knabstrupperforeningen for Danmark og med bestået 
materialprøve aflagt i Knabstrupperforeningen for Danmarks regi kan udnævnes til 
elitehingste, såfremt de opfylder mindst 3 af de 4 nedenstående krav. 

1. Hingsten har udvist god egenpræstation i sport og mindst opnået status svarende til B-
hest. For miniature- og kat. 3 ponyhingste, der er for små til at kunne rides og deltage i 
konkurrencer, kræves at Fælles Materialprøve er bestået med minimum 800 point. 

2. Hingsten har afkom, der har udvist gode præstationer i sport. Mindst 1 afkom med S-
status, eller 2 afkom med A-status eller 3 afkom med B-status. For miniature- og kat. 3 
ponyhingste, hvis afkom anses for at være for små til at kunne rides og deltage i 
konkurrence, skal mindst 3 afkom have aflagt og bestået fælles materialprøve. For den 
enkelte hest tæller kun et sæt sportsresultater. 

3. Mindst 10 stk. afkom fremstillet og bedømt til kåring eller avlsgodkendelse i 
Knabstrupperforeningen for Danmark har opnået minimum 8 i helhed (hopper og 
vallakker) eller 1- eller 2-årig ubegrænset avlsgodkendelse eller endelig kåring (hingste). 

4. Hingsten har stillet afkomssamling i Knabstrupperforeningen for Danmark og opnået 
mindst en sølvmedalje. 

5.3 ELITEHOPPER 
Hopper kårede i Knabstrupperforeningen for Danmark kan udnævnes til elitehopper, 
såfremt de opfylder mindst 4 af de 6 nedenstående krav. 

1. Hoppen er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark med minimum 8 point i 
helhed. 

2. Hoppen har mindst 3 afkom kåret med mindst 8 i helhed (hopper eller vallakker) eller 
med 1- eller 2-års ubegrænset avlsgodkendelse eller færdigkåring (hingste) bedømt af 
Knabstrupperforeningen for Danmark. 

3. Hoppen har stillet afkomssamling i Knabstrupperforeningen for Danmark og opnået 
mindst en sølvmedalje. 

4. Hoppen har RKNN status 
5. Hoppen har mindst 2 afkom der har aflagt og bestået Fælles Materialprøve eller opnået 

RKNN-status eller tilsvarende. 
6. Hoppen har mindst 1 afkom, der er S eller A-hest. 
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KAPITEL 6: EN-DAGS MATERIALPRØVE 

6.1 FORMÅL 
 
Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber hos Knabstruppere i 
overensstemmelse med standarder og størrelse. Prøven fungerer som materialprøve for 
hingste og som brugsafprøvning for hopper og vallakker. 

 

6.2 RETNINGSLINIER 

6.2.1 Deltagere 

Deltagere er godkendte heste og ponyer fra Knabstrupperforeningen for Danmark 

avlsprogrammer (herefter sammenfattet benævnt som ”heste”).  

Hingste har kun adgang til aflæggelse af materialprøven via en forudgående bedømmelse, 

normalvis en avlsgodkendelse. 

Prøven kan aflægges fra og med de deltagende hestes 4. leveår. 

Drægtige hopper kan afprøves indtil 5 måneder før foling og skal ikke gå galopreprisen 

på udholdenhedsprøven. Hopper, der har folet i prøveåret, kan tidligst stille 5 måneder 

efter folingen. Hopper må ikke medbringe føl på prøvedagen.  

6.2.2 Sted og varighed 

Prøven finder sted på en plads godkendt af Knabstrupperforeningen for Danmarks 

Avlsledelse og forløber over en dag.  

6.2.3 Indhold 

Prøven består af følgende: 

1.  Veterinærundersøgelse.  

2.  Gangartsprøve efter dommerens anvisninger/fremmedryttertest 

3.  Springning, løs og under rytter. 

4. Udholdenhedsprøven. 

6.2.4 Praktisk afvikling 

Knabstrupperforeningen for Danmarks Avlsledelse sørger for dyrlæge, dommere og 

hjælpere samt for den praktiske og tekniske gennemførelse (program, kataloger, 

tidtagning, sekretær, udregning, certifikat udstedelse og lign.). 

6.2.5  Teknisk Udvalg 

Der nedsættes et Teknisk Udvalg bestående af 3 personer. Udvalgets opgave vil være at 

sikre den tekniske korrekte tilrettelægning og gennemførelse af prøverne samt i tvivls-

tilfælde afgøre om en prøve er bestået eller ej. En eller flere af dommerne kan indgå i 

teknisk udvalg. 

6.2.6 Dommere 

Bedømmelsen foretages af et dommerteam på mindst 2 personer.  

Samme habilitetsregler som ved eksteriørbedømmelse er gældende. 

6.2.7   Retningslinier for bedømmelse og beståelseskrav 

 Veterinærundersøgelsen, gangartsprøven, springning og udholdenhedsprøven er 

obligatorisk. Prøven aflægges som en rideprøve eller for vogn. For miniaturer på 

under 90 cm i stangmål tages der stilling til kravene i hvert enkelt tilfælde. 

 Hestens størrelse afgør, hvilke højde-, distance- og tidskrav er gældende. Dvs at 

eksempelvis går en oversize pony prøven for hest, mens en undersize hest går 

prøven for (kat. I) pony. 

 Det er Knabstrupperforeningen for Danmarks Avlsledelse, der fastlægger 

vægtfordelingen (jævnfør resultat- og bedømmelsesskemaerne 6.4.1,  6.4.2 & 

6.4.3) og kravet for godkendelse. 

 Gældende beståelseskrav: for 4-års hingste mindst 700 point og for 5 årige og 

ældre hingste mindst 715 points i det samlede resultat. Beståelseskravet for 

hopper og vallakker er mindst 650 point i det samlede resultat.  
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Dertil kommer, at ingen delkarakterer må være under 5.  

 For heste, som ikke består en deldisciplin, er det frivilligt om materialprøven 

efterfølgende fuldføres. En hest, som bliver syg under prøven og udgår, har ret til 

at aflægge ny prøve. 

 I tilfælde af at en hingst ikke består prøven, er det op til Avlsledelsen at afgøre, 

om hingsten må genfremstilles til fornyet aflæggelse af materialprøve. 

 

6.2.8 Karakterskala 

Karakterskala Der er mulighed for at give ½ karakterer. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Prima Særdeles 

godt 

Godt Ret godt 

(tilfreds-

stillende) 

Middel 

 

Knap 

tilfreds-

stillende 

Ikke 

tilfreds-

stillende 

Mang-

lende 

Dårligt Meget 

dårligt 

Ikke vist 

 

 

6.2.9 Resultat 

Resultaterne beregnes som det fremgår af skemaerne 6.4.1, 6.4.2 & 6.4.3 for prøver aflagt 

henholdsvis under rytter og for vogn. 

6.2.10 Tildeling af “R” 

Hopper, der består prøven, får tilføjet et “R” til KNN-præfixet på deres 

stambogsnummer, som tegn på egen ridelighed. Vallakker kan ligeledes tildeles et ”R”. 

6.2.11 Rytter/kusk 

Der skal være harmoni i ekvipagen med hensyn til rytters/kusks størrelse og vægt i 

forhold til hestens størrelse og fysiske formåen. 

Hesten må rides/køres af forskellige ryttere/kuske i de forskellige discipliner.  

Der er ingen aldersbegrænsning for ryttere på ponyer.  

Ved aflæggelse af prøven for vogn er der intet krav om en groom. 

 6.2.11.1 Hjelm 
Godkendt sikkerhedshjelm er påbudt under hele prøven samt ved oprangering og 
præmieuddeling, hvis dette foregår under rytter/for vogn. 

 6.2.11.2 Brug af pisk og sporer 

I gangartstesten er det tilladt at ride enten med sporer eller en pisk på max. 100 cm. 

længde for ponyryttere og 120 cm's længde for hesteryttere inkl. snert, men ikke begge 

dele på én gang. Sporene må max. være 2 cm (fra støvle til dornspidsen) for ryttere på 

ponyer.  

Der må rides med en pisk på max. 75 cm inkl. snert, og/eller med stumpesporer i 

forbindelse med springning under rytter og ved udholdenhedsprøven. 
         I forbindelse med fremvisning for vogn kan pisk af passende længde anvendes. 
6.2.12 Hestens beslag og udstyr 

 6.2.12.1 Beslag 

Hesten skal møde uskoet eller med normalt beslag. Ringsko uden sål er tilladt. Hvis 

hesten bærer specialbeslag, skal der gives en begrundelse, som vurderes af dommere og 

dyrlæge i samråd.  

6.2.12.2 Optrensning BILAG 4 

Hesten bærer i alle discipliner almindelig trense med 2-delt bid, 3-delt bid eller muffebid 

jævnfør DRFs reglement.  

I forbindelse med fremvisning for vogn benyttes 2-delt bid, 3-delt bid, muffebid, 

postkandar eller Liverpool bid.         

Næsebånd er obligatorisk. Hannoveransk næsebånd, Engelsk næsebånd og todelt næse-

bånd er tilladt jævnfør DRFs reglement.  

  6.2.12.3 Hjælpetøjler 
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Alle former for hjælpetøjler er forbudt, dog er almindelig ringmartingal tilladt under 

springningen og ved udholdenhedsprøven. Martingalen skal være korrekt tilpasset. Hvis 

dommerne skønner martingalen generer hesten eller forstyrrer bedømmelsen, kan de 

forlange den tilpasset eller fjernet.  

 6.2.12.4 Gamacher, bandager og klokker 
Gangartsprøven:  
Gamacher, bandager og klokker er ikke tilladt. 
Springning:  
Gamacher/bandager og klokker på forbenene er tilladt. Det er ikke tilladt at anvende 
bandager/gamacher på bagbenene. 
Udholdenhedsprøven:  
Gamacher, bandager og klokker er tilladt. 

6.2.13 Generelle bestemmelser 

 Hesten skal stille i en kondition, som gør den i stand til at gennemføre material-

prøven på forsvarlig vis.  

 Doping er ikke tilladt og medfører diskvalifikation. 

 Usportslig optræden og unødig afstraffelse af hest/pony kan medføre 

bortvisning. Heste/ponyer, som vurderes at udgøre fare for sig selv eller andre, 

kan bortvises. Bemyndigelse til bortvisning har de tilsagte dommere og 

medlemmer af Teknisk Udvalg.  

 Ved dårligt vejr og/eller dårlige bundforhold er der mulighed for at dispensere 

for nærværende regler, for derved at sikre en forsvarlig gennemførelse af prøven. 

 Al færdsel og fremvisning foregår på egen risiko og ansvar, og 

Knabstrupperforeningen for Danmark kan ikke gøres ansvarlig for tab, overlast 

eller skader, hverken direkte eller indirekte, som følge af eller tilfældigt opstået i 

forbindelse med arrangementet. 

 Hvor intet andet er anført er Dansk Ride Forbunds og Dansk Køreforbunds 
reglement gældende. 

 Regelsættet er vejledende, og dommernes anvisninger og beslutninger er til 

enhver tid gældende. 

 

6.3 BESKRIVELSE AF DELPRØVER 

6.3.1 Veterinærundersøgelse 

 Foretages af en dyrlæge i et nærmere fastsat omfang for at undersøge hestens 

brugsmæssige egenskaber. Det vil primært sige holdbarhed og temperament. I 

undersøgelsen kan der indgå en bøjeprøve, hvis det skønnes nødvendigt. Skønner 

dyrlægen det nødvendigt, kan hesten underkastes en mere grundig undersøgelse.  

Undersøgelsen foretages inden prøven aflægges og efter udholdenhedsprøven.  

 Der gives karakter for den kliniske undersøgelse (hestens holdbarhed), hvilket 

ikke indgår i resultatberegningen. Dog skal en hest opnå minimum 5 ved den 

kliniske undersøgelse, for at få adgang til at aflægge prøven. 

 Der gives karakter for temperament ved den kliniske undersøgelse og ved 

undersøgelsen efter udholdenhedsprøven. De to temperamentskarakterer indgår i 

resultatberegningen som et gennemsnit.  

 Endvidere måles åndedrætsfrekvens og puls umiddelbart efter 

udholdenhedsprøven og igen 10 min senere for at vurdere, hvor hurtigt disse 

værdier normaliseres efter anstrengelse. Der gives karakter for 

regenerationsevnen, der beregnes som et gennemsnit af målingerne for 

henholdsvis respiration og puls. 
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 Regenerationsdelen ved udholdenhedsprøven kan varetages af en kompetent 

person, der ikke nødvendigvis er uddannet dyrlæge. 

6.3.2 Gangartsprøve 

 6.3.2.1 Under rytter 

 Prøven aflægges under rytter, dels egen rytter og dels testrytter.  

 Der rides efter dommerens anvisninger. Op til 2 ekvipager kan bedømmes på 
samme tid.  

 Hesten skal kunne udføre følgende øvelser: 20 m volter i trav og galop, øgninger i 
trav og galop, samt skridt for lange tøjler. Enkelte øvelser kan gentages efter 
dommerens anvisninger, for ældre heste kan forlanges øget sværhedsgrad. 

 Dommerne giver karakter for følgende: skridt, trav, galop og opførsel under 
rytter. 

 Umiddelbart efter rider testrytteren hesten (dog ikke miniature og kat. 3 ponyer) 
ca. 5 minutter, hvorefter testrytteren afgiver karakter for ridelighed og kapacitet. 

6.3.2.2 For vogn 

 Der køres efter dommerens anvisning. Skridt og trav vises for vogn. Umiddelbart 
herefter vises galop i longe på begge volter. 

 Dommerne giver karakter for følgende: skridt, trav, galop og opførsel for vogn/i 
longe. 

 
  



Avlsprogram for Knabstrupper Sportsridehest  2020 
 

 

31 
 

6.3.3 Springning  

 Bedømmelsen af springning sker dels ved løsspringning og dels under rytter. 
Heste, der aflægger prøven for vogn, vises og bedømmes udelukkende ved 
løsspringning. For heste, der aflægger prøven under rytter, er det valgfrit at vise 
hesten i spring under rytter. 

 Dommerne fastsætter forhindringens størrelse og afstande m.m. under hen-
syntagen til kapacitet og alder. De anførte afstande og højder er vejledende, og 
dommerne kan i tilfælde, hvor de ønsker at teste en given hests kapacitet, øge 
kravet under hensyntagen til alder. 

 Dommerne giver karakter for følgende: teknik, kapacitet og opførsel/ridelighed. 
6.3.3.1 Løsspringning (jævnfør skitse): 
 

Løsspringningsbane specifikationer 

Indløb 1.forhindring 2.forhindring 3.forhindring Afløb 

Ca. 12 m Stationata Oxer Oxer Minimum 20 m 

 

Afstande mellem 
forhindringer og 
maksimum højde 

Afstande mellem 1 og 2 
forhindring 

Afstande mellem 2 og 3 
forhindring 

Højde på spring 
(maksimum) 

Hest 6,9 m 7,4 m 100 cm 

Kat. I 6,5 m 6,7 m 80 cm 

Kat. II 6,2 m 6,4 m 70 cm 

Kat. III 5,8 m 6,0 m 60 cm 

Miniature 5,4 m 5,6 m 50 cm 

 
 6.3.3.2 Springning under rytter (jævnfør skitse): 

Der springes på fire enkeltstående forhindringer (både lodrette og brede) efter 
dommerens anvisninger. De vejledende højder er de samme som gælder for 
løsspringning. 

 
SKITSE 1: SPRINGNING: løs og under rytter 
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6.3.4   Udholdenhedsprøve 

 Udholdenhedsprøven bliver afholdt på rundbane og aflægges under rytter 
eller for vogn. Der startes med skridt, derefter trav, og der afsluttes med 
galop. Aflægges prøven for vogn erstattes galopreprisen med trav. For 
drægtige hopper udgår galopreprisen. 

 

 Umiddelbart efter prøven er aflagt, foretages regenerationsundersøgelsen. 

 

 Ved udholdenhedsprøven opnås 10 points, såfremt de fejlfri tider 

overholdes. I modsat fald foretages der er fradrag på 0,1 point pr. 

overskredet sekund.  

 

 Desuden gives der karakter for: gålyst og opførsel. 

 

Udholdenhedsprøven: Distance, tempo og fejlfri tid   

Heste Distance Tempo Fejl fri tid (max.) 

Skridt 500 m 100 m/min 5 min 

Trav 2500 m 250 m/min 10 min 

Galop 1000 m 500 m/min 2 min 

Pony kategori I Distance Tempo Fejl fri tid (max.) 

Skridt 500 m 90 m/min 5 min 33 sek. 

Trav 2500 m 225 m/min 11 min 07 sek. 

Galop 1000 m 400 m/min 2 min 30 sek. 

Pony kategori II Distance Tempo Fejl fri tid (max.) 

Skridt 500 m 80 m/min 6 min 15 sek. 

Trav 2500 m 200 m/min 12 min 30 sek. 

Galop 1000 m 350 m/min 2 min 52 sek. 

Pony kategori III Distance Tempo Fejl fri tid (max.) 

Skridt 500 m 50 m/min 10 min 

Trav 1000 m 150 m/min 6 min 40 sek 

Galop 500 m 250 m/min 2 min 

Miniature Distance Tempo Fejl fri tid (max.) 

Skridt 500 m 50 m/min 10 min 

Trav 1000 m 150 m/min 6 min 40 sek. 
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6.4 RESULTATSKEMAER 

6.4.1 Resultatskema for materialprøve aflagt under  rytter 

 
 

 

Sted: Dato:

Navn:

Reg.nr.: Født:

Far:

Mor:

Morfar:

Bruger:

1. Gangarter Rytter Vægt I alt

a) Skridt 1

b) Trav 1

c) Galop 1

2. Springevner Rytter Løsspring Gns. Vægt I alt

a) Teknik 1

c) Kapacitet 1

3. Udholdenhed Karakter Vægt I alt

1

b) Regenerationsevne 1

4. Villigh./Rideligh./Kapacitet Rytter Løsspring Udhold. Dyrlæge Gns. Vægt I alt

Ridelighed-Opførsel Gangarter 1

Rideligh./Opførsel - Springning 1

Ridelighed - Fremmedrytter 1

Kapacitet - Fremmedrytter 1

Gålyst - Udholdenhedstest 1

Opførsel - Udholdenhedstest 1

Temperament - Udholdenh.test/Dyrlæge 1

5. Karakter v. klinisk dyrlæge

Resultat:

Tider - Udholdenhed:

500 m. skridt 2500 m. trav 1000 m. galop

PRØVEN ER GODKENDT

MATERIALPRØVE aflagt under rytter

Underskrift

a) Strafpoint 10 - (        )
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6.4.2 Resultatskema for materialprøve aflagt under rytter; men spring under rytter fravalgt 

Sted: Dato:

Navn:

Reg.nr.: Født:

Far:

Mor:

Morfar:

Bruger:

1. Gangarter Rytter Vægt I alt

a) Skridt 1

b) Trav 1

c) Galop 1

2. Springevner Rytter Løsspring Gns. Vægt I alt

a) Teknik 1

c) Kapacitet 1

3. Udholdenhed Karakter Vægt I alt

1

b) Regenerationsevne 1

4. Villigh./Rideligh./Kapacitet Rytter Løsspring Udhold. Dyrlæge Gns. Vægt I alt

Ridelighed-Opførsel Gangarter 1

Rideligh./Opførsel - Springning 1

Ridelighed - Fremmedrytter 1

Kapacitet - Fremmedrytter 1

Gålyst - Udholdenhedstest 1

Opførsel - Udholdenhedstest 1

Temperament - Udholdenh.test/Dyrlæge 1

5. Karakter v. klinisk dyrlæge

Resultat:

Tider - Udholdenhed:

500 m. skridt 2500 m. trav 1000 m. galop

PRØVEN ER GODKENDT

a) Strafpoint 10 - (     )

Underskrift

MATERIALPRØVE aflagt under rytter (spring under rytter fravalgt)
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6.4.3 Resultatskema for materialprøve aflagt for vogn 

 
 

Sted: Dato:

Navn:

Reg.nr.: Født:

Far:

Mor:

Morfar:

Bruger:

1. Gangarter Vogn Vægt I alt

a) Skridt 1

b) Trav 1

c) Galop 1

2. Springevner Løsspring Vægt I alt

a) Teknik 1

b) Kapacitet 1

3. Udholdenhed Karakter Vægt I alt

1

b) Regenerationsevne 1

4. Villigh./Rideligh./Kapacitet Vogn Løsspring Udhold. Dyrlæge Gns. Vægt I alt

Villighed-Opførsel for vogn, gangarter 1

Opførsel - Springning 1

Gålyst - Udholdenhedstest 1

Opførsel - Udholdenhedstest 1

Temperament - Udholdenh.test/Dyrlæge 1

5. Karakter v. klinisk dyrlæge

Resultat:

Tider - Udholdenhed:

500 m. skridt 3500 m. trav

  

PRØVEN ER GODKENDT

MATERIALPRØVE aflagt for vogn

Underskrift

a) Strafpoint 10 - (x,x)


