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Der afholdes samlet hoppe- og hingstekåring i perioden 15. juli -15. oktober, og der skiftes mellem
landsdelene, så der det ene år holdes kåring på Sjælland og det næste år holdes kåring i Jylland/Fyn.
Skulle der ved tilmeldingens afslutning, (som er 1 måned før kåringen afholdes), ikke være tilmeldt
heste fra den landsdel, der står for kåringens afholdelse det pågældende år, kan kåringen flyttes.
For udenlandske hingste, som først hjemtages efter kåringen til den kommende bedækningssæson,
er der mulighed for fremstilling af disse inden bedækningssæsonens start, men til dobbelt gebyr.

Alle hingste født efter 1. 1. 1994 skal være afstamningskontrollerede (DNA kontrol af både
hingsten og dens forældre), og hingste født før 1. 1. 1994 skal være DNA-bestemte (det vil sige af
dyret selv).
For at kunne stille til kåring skal hingsten have LIF-anerkendt afstamning, som kontrolleres af
Dansk Lipizzanerforenings bestyrelse/Kåringsudvalg.
Hingste kan opnå bedækningstilladelse fra deres 4. år, dvs. hingsten stilles til kåring i efteråret, det
år den er fyldt 3 år, og kan opnå 1 års bedækningstilladelse.
4-års hingste vises under rytter eller for vogn ved kåringen, og der kan opnås 1 års bedækningstilladelse.
5-års hingste vises i forbindelse med kåringen i:
1. LC3 A eller B-dressurprogram (rides evt. efter dommerens anvisning), som dømmes af en
A-dommer eller:
2. Der springs en LC-bane, eller:
3. Der køres et let køreprogram.
Den der fremviser hingsten bestemmer selv mellem de 3 muligheder, der oplyses på kåringstilmeldingen, hvis man ønsker mulighed 2 eller 3. Ved valg af mulighed 2 eller 3 dømmes
præstationen også af en aut. dommer (min. 50 % godkendelse). For springningens vedkommende
vil der blive benyttet bedømmelsesskemaer fra DRF’s Championater.
Godkendes præstationen kan hingsten opnå 1 års bedækningstilladelse. Godkendes præstationen
ikke, kan hingsten ikke få bedækningstilladelse for det kommende år, men må vente og ”aflægge”
den fælles materialprøve.
I de tilfælde hvor kåringen afholdes før materialprøven, kåres/avlsgodkendes hingsten på
betingelse af, at materialprøven bestås samme år.
6-års og ældre hingste skal aflægge den ”fælles materialprøve” fastlagt af Landsudvalget, prøven
skal godkendes dvs. der skal opnås min. 650 point. Kan prøven ikke godkendes, har hingsten
mulighed for at prøve en gang mere det efterflg. år, og denne gang skal prøven bestås. Hingsten
kan ikke få avlsgodkendelse, før prøven er bestået.
Hingste over 15 år, (regnet fra den 1. januar det år den fylder 16), er fritaget for aflæggelse af
materialprøve.
Hingste fra udlandet med godkendt materialprøve fra hjemlandet kan, såfremt denne prøve svarer
til vores i sværhedsgrad (afgøres af siddende bestyrelse i samråd med Landscentret Hest), kåres i
DL uden aflæggelse af dansk materialprøve.
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Efter godkendt materialprøve kåres hingsten i 1. eller 2. klasse, klassificeret efter helhedspoint.
Afkomsvurdering:
Hingste med bestået materialprøve stiller afkom til vurdering senest efter 6. bedækningssæson i
DK. Hingsten vil så blive tildelt medalje alt efter bedømmelsesgrad.
Hingste, som misligholder Dansk Lipizzanerforenings og Landsudvalgets regler, får øjeblikkeligt
frataget bedækningstilladelsen.

Hopper kan kåres fra det år, de er blevet 3 år.
Hopper som ønskes fremstillet til kåring i DL, skal have min. En avlsgodkendt far (f.eks. kåret i DL
eller kåret i et andet anerkendt Lipizzaneravlsforbund eller være beskeler på et statsstutteri), og min.
50 % lipizzanerblod i alt.
Hopperne optages efter opnået kåring i DL’s stambog, der er en stambog for national godkendte
heste og en stambog for international godkendte heste (LIF-anerkendte), og hoppen placeres i den
stambog, der passer til deres afstamning.
Den nationale stambog er opdelt i 4 forskellige afsnit, og hoppen vil blive optaget i det afsnit, der
passer til hoppens afstamning.
LIF-stambogen er en lukket stambog, det er ikke muligt at avle sig ind i denne del.
Forreg.1 (F1): Her optages hopper, som har min. en avlsgodkendt far (jf. ovenover beskrevet), og
min. 50 % lipizzanerblod i alt.
Forreg. 2 (F2): Her optages hopper, som har en mor optaget i F1 og min. avlsgodkendt far.
Forreg. 3 (F3): Her optages hopper, som har en mor optaget i F2 og min. avlsgodkendt far.
Hovedafsnit: Her optages hopper, som har en mor optaget i F3 eller i hovedafsnittet og min.
avlsgodkendt far (dvs. det tager 4 generationer at avle sig ind i stambogens hovedafsnit).
LIF-afsnit: Her optages kun hopper, som har LIF-anerkendt afstamning.
Hopper som stiller med afkom til bedømmelse tildeles medalje efter bedømmelsesgrad.

Vallakker, hoppe og hingsteføl samt plage under 3 år kan fremstilles til eksteriørbedømmelse.
Vallakker samt hopper har adgang til at aflægge den fælles materialprøve med regler fastsat af
Landsudvalget.
Der er endvidere mulighed for at de, under hingste omtalte prøver ved en kåring, også aflægges af
hopper/vallakker, hvis der alligevel er rekvireret en dommer.
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Tilmelding til kåring sker senest 1 måned før kåringens afholdelse ved indsendelse af udfyldt
tilmeldingsblanket til formanden vedlagt originale afstamningspapirer, samtidig indsættes kåringsgebyret på foreningens konto.
Tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb kan ske, men til dobbelt gebyr, og kun såfremt dette er
muligt i henhold til kåringens tidsplan.
Ved for sen tilmelding kan man ikke stille særlige krav, dette kunne f.eks. være, hvis kåringen
skulle have været afholdt på Sjælland, men så er blevet flyttet til Jylland/Fyn pga. tilmeldinger dér,
man kan da ikke kræve den tilbageflyttet ved for sen tilmelding.
Ved tilmelding til kåring/materialprøve skal man være medlem af Dansk Lipizzanerforening.

Ønskes en hest frameldt kåring igen, kan dette ske, men ønskes en refusion af kåringsgebyret, er
betingelserne som følger:
Der skal altid foreligge en gyldig dyrlægeerklæring.
Tilbagebestalling af 50 % af gebyret ved framelding indtil 5 dage før kåringens afholdelse, efter
dette, ingen refusion.

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

Det er helhedskarakteren der bestemmer, hvilken klasse dyret kåres i.
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10 Særdeles udmærket
9 Udmærket
8 Særdeles godt
7 Godt
6 Tilfredsstillende
5 Jævnt tilfredsstillende
4 Knap tilfredsstillende
3 Manglende
2 Dårlig
1 Meget dårlig

Hingste med opnået helhedskarakter:
10-9-8 1. kl.
7-6 2. kl.
Opnås helhedskarakter på under 6 opnås ikke kåring.
Hopper med opnået helhedskarakter:
10-9
8
7-6
5

1. kl.
1. kl.
2. kl.
2. kl.

A
B
A
B

Opnås helhedskarakterer under 5 opnås ikke kåring.
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For at komme i foreningens regi, kræves der min. 50 % lipizzanerblod, (jf. regler for kåring af
hopper).
For at føl kan få foreningens brand kræves endvidere, at mor er kåret i DL, og far skal være
kåret/avlsgodkendt i DL, (eller der skal være givet dispensation af bestyrelsen i DL til brug af
udenlandsk hingst).(se nedenfor).
Ved evt., brug af udenlandske avlsgodkendte hingste, (som fysisk befinder sig i udlandet), skal
dispensation opnås inden bedækning/insemination. Denne søges ved skriftlig henv. til formanden
for Dansk Lipizzanerforening, som sammen med bestyrelsen kan tildele dispensation.
Søges eller opnås der ikke dispensation vil føllet ikke kunne brændemærkes med foreningens logo.
Føl efter hingste, som er godkendt ved kåring i DK, og som følger de kåringsregler, der er vedtaget
i Dansk Lipizzanerforening, kan brændemærkes med foreningens brand:
Føllene brændemærkes med foreningens brand, alt efter deres afstamning:
Føl efter:
LIF-anerkendt hoppe: DL med 2 bølger
National anerkendt hoppe: DL med 1 bølge
Forreg. F3 hoppe: DL uden bølge
Forreg. F2 hoppe: DL uden bølge
Forreg. F1 hoppe: DK eller LU-brand eller ingen brand
Føl efter hingste, som er godkendt ved kåring i et andet EU-land, og som ikke følger de
kåringsregler, som er vedtaget i Dansk Lipizzanerforening, vil blive brændemærket med LU-brand.
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Der er to navnesystemer.

System 1: Hovedreglen for hingsteføl er: Navnet på faderlinien plus moderens navn. Dvs. at hvis
faderens navn f.eks. er Pluto Batosta, og moderens navn er Allegra, skal føllets navn være Pluto
Allegra.
Kommer der flere hingsteføl efter en Pluto hingst og hoppen Allegra, skal de henholdsvis navngives
Pluto Allegra efterfulgt af et tal (romertal), I derefter II også videre.
System 2: (f.eks. de ungarske eller rumænske hoppelinjer, hvor hopperne også hedder Pluto eller
Favory). Skulle moderens navn ikke egne sig til det: så først navnet på faderlinien, dernæst et selvvalgt navn, der har forbindelse med den hoppefamilie moderen stammer fra. (Geografisk navn).

System 1: Hovedreglen for hoppeføl er: Der vælges et navn fra moderlinien, dvs. moderens navn
eller mormoderens, eller længere tilbage i denne linie.
System 2: (f.eks. de ungarske eller rumænske).
Skulle moderliniens navne ikke egne sig: så et selvvalgt pigenavn der har relation til herkomsten
af den hoppefamilie, hvorfra moderen stammer. (Geografisk). F.eks. navnet på en flod, en sø, eller
måske et bjerg.
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