
 

HELSEPROTOKOLL KÅRING – NORSK VARMBLOD 

STED:  

 

DATO:  

 

 

 

 

 

HINGST: 

 

UELN: 

 

VETERINÆR: 

 

 

MÅLING 

Stangmål: Brystmål: Pipeomkrets: 

 

SYKDOMMER I KJØNNSORGANER KLASSE MERKNAD 
1. Kryptorkisme 
(Klapphingst/urhingst, énsidig kastrert < 10 år) 

5  

2. Pungbrokk 
(< 10 år)  

5  

3. Testikkelforandringer 
(størrelse/konsistens/plassering) 

  

- tydelig små testikler 5  

- avvik i størrelse > 50 % forskjell (i volum) 5  

- avvik i størrelse > 25 % forskjell (i volum) 
(Hvis normal sædprøve) 

2  

- tydelig konsistensendring  5  

- leieforandringer begge testikler 5  

-små avvik  
(Avvik vurderes i relasjon til sædprøve) 

3  

- betennelser, skader 1  

 

 

 

 

 



 

ORTEOPEDISKE LIDELSER KLASSE MERKNAD 

4. Osteochondrose   

Kneledd 5  

Haseledd 4  

Kode Reg.  

Cyster i kneledd Reg.  

5. Spatt   

Unge hingster < 8 år 5  

Eldre hingster ≥ 8 år 4  

LUFTVEISLIDELSER KLASSE MERKNAD 

6. Strupepiping (Laryngeal hemiplegi)   

Unge hingster < 8 år 5  

Eldre hingster ≥ 8 år 4  

LIDELSER I FORDØYELSESKANAL KLASSE MERKNAD 

7. Bittfeil   

- overbitt/underbitt uten kontakt  5  

- overbitt/underbitt med kontakt  Reg.  

LIDELSER I SKJELETTMUSKULATUR KLASSE MERKNAD 

8. Navlebrokk 3  

LIDELSER I ØYNENE KLASSE MERKNAD 

9. Katarakt 3  

10. Abnormt lite/manglende øye 3  

 



 

LIDELSER I HJERTE/KRETSLØP KLASSE MERKNAD 

11. Misdannelser i hjertet 
(Spesialundersøkelse kreves dersom det 
avdekkes unormale forhold ved auskultasjon) 

3  

ADFERDSPROBLEMER KLASSE MERKNAD 

12. Krybbebiting/luftsluking 3  

13. Veving/boksvandring 3  

 

ANDRE VETERINÆRE ANMERKNINGER/KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

RØNTGENFUNN: KATEGORI: 

  

 

 

 

Signatur veterinær:  Veterinærklasse: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Veterinærklasser 

Klasse 5:  Hingster med arvelige lidelser som uansett individets øvrige kvaliteter ikke vil 

oppnå kåring.  

Røntgen- og endoskopifunn i klasse 5 ved den veterinære forundersøkelse vil i 

prinsippet avgjøre dette, men det betyr likevel ikke at hingsten ikke er berettiget 

å møte til kåring og få en fullverdig vurdering (se klageadgang). 

Klasse 4:  Hingster med svært betydelig lidelse. Disse skal likevel ikke ekskluderes på 

grunnlag av den veterinære forundersøkelse. 

Klasse 3:  Hingster med lidelser av mindre betydning, som kan oppveies av andre gode 

egenskaper. 

Klasse 2:  Hingster med lidelse som ikke har dokumentert avlsmessig betydning. 

Klasse 1:  Hingster med uvesentlige helsemessige bemerkninger eller ingen helsemessige 

bemerkninger. 

 

Hingster med flere lidelser i klasse 2,3 og 4 kan bedømmes som ved forekomst av lidelser 

i strengere klasse. 

 

Klassifisering av røntgenbilder  

Kat 1: Røntgenologisk uten spesifikke funn eller anmerkninger uten betydning. 

Kat 2: Røntgenologiske funn med små avvik fra normen, klinisk betydning er uklar eller ukjent. 

Kat 3: Røntgenologiske funn med store avvik fra normen, men hvor negativ innflytelse på 

egenskap og prestasjon er ukjent.  

Kat 4: Røntgenfunn som med stor sannsynlighet har negativ innflytelse på egenskaper og 

prestasjon. 

 

 


