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1. Føl på toppen af din hestes  
nakke- kan du bevæge det (fedt) eller 
er det fast (muskler)? Føl også om 
det bliver betydeligt tykkere når du 
føre hånden ned langs nakkestykket 
mod lansemærket.

2. Før din hånd ned af hestens 
nakke og ned på dens hestens skul-
der. Hvis der er der er fedt bygget 
op foran skulderbladet, vil din hånd 
køre fra nakke til skulder uden at 
blive stoppet af skulderbladet. Kig på 
guiden og scor 1-5 for din hests nakke 
og skulder.

3. Læg din hånd på hestens ryg. 
Ideelt skal din hånd bue over rygsøj-
len. Når heste tager på i vægt i det 

område, bygges fedt op på hver side 
af rygsøjlen og giver dig en flad hånd. 

4. Før din hånd langs hestens 
side. Du skal nemt kunne mærke dens 
ribben. Igen giv en score fra 1-5 for 
ryg og midterstykke.

5. Kig på din hest bagfra- Dens 
bagpart skal have en rund kurve.  
Giv den en score fra 1-5 for bagpart.
Note: Nøjsomme typer har ofte fedt bag 
skulderene, så hav det i mende og tillad 
det i den score du giver. Heste får ikke 
meget fedt på deres nederste mave, så 
brug ikke dette område for at bedømme.
Når du har alle tre score, tag et 
gennemsnit for at få den totale fedt-
score.

Du kan ikke effektivt vurdere om en hest er fed ved at bare kigge på den- du
er nød til at mærke på fedtlaget i visse områder. Du kan finde din hests condi-
tion ved at “fedt-score” den (kaldet Body Condition Score).  

Giv din hest en score 1 ud af 5. Mellem 2 og 3 er ideelt, hvor er 1 er tynd og 5 er tyk. Du 
giver 3 karakter- én karakter for nakke og skulder, én for ryg og midterstykket, og én for 
bagpart, tag så et gennemsnit (halve point er tilladt). Heste opbevare fedt flere steder, så 
et gennemsnit af disse 3 områder vil give et mere korrekt billede.
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Vægt tabel

Hestens navn:

Dato: 

Nakke/skulder     Midterstykke Bagpart 

Gennemsnit: 

Vægt (kg):

:

Body condition score
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 0 Markeret ”fårehals”, tynd og slap på midten- 
Meget tynd over ribben som er meget  
synlige – Rygsøjle er skarp og meget tydelig-  
Bagpart tynd, meget indsunken bagpart. 
Dybt hulrum under halen og hver side af 
krydset.

Afmagret  

 4 Lidt falden og bred nakke – Ribben 
veldækket - Tagrende langs rygsøjle til 
halerod – Fedt depoter på hver side af 
krydset som giver en æbleform, men en 
rende i midten. Bækken dækket, føles kun 
med meget tryk.

Fed

 5 Falden nakke, meget bred og fast, depoter 
af fedt. Skulderblade dækket og svære at 
føle- Ribben dækket og kan ikke føles – 
Dyb rende ned langs ryg til halerod – ryg 
bred og flad – Bagpart i æbleform, skind 
udspillet – Bækken dækket, kan ikke føles.  

 Overvægtig

 1
”Fårehals” tynd og slap på midten- Ribben 
tydelig – Tydeligt indsunken på hver side 
af rygsøjle og ses tydeligt – Bagpart 
indsunken, men huden løs, hofter og kryds 
tydelige, hulrum under halen.

Tynd 

 2 Normal huld for en løbs- eller distance-
hest. Nakke tynd men fast, skulderbalde 
tydelige. Ribben kan skimtes - Rygsøjle 
dækket- kan føles men ikke ses – Flad bag-
part, kryds tydeligt, mere udfyldte depoter 
under halen.

Moderat

Ideel huld for dressur,- show- og vedlige-
holdsheste. Fast nakke (ikke falden),  
skulderbalde kan ses, ribben lige dækket, 
kan let føles – Ingen ”tagrende langs 
ryggen. Rygsøjle dækket, man kan føles – 
Bækken dækket og rundt, kan let føles.

God 3

Systemet med gennemsnits scoren er udviklet af  Dr. Teresa Hollands, foderspecialist (BSc, MSc).  
R. Nut Carrol og Huntingon (EVI 1998)D1
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