
Registrerings- og kåringsregler for Hispano-arabere 
 
§ 1 
Registreringsregler for Hispanoarabere: 
Afkom efter forældre, som er anerkendt eller kåret i DSAH eller i et P.R.E. heste- eller Hispano-
araberavlsforbund anerkendt inden for EU, kan registreres. 
 
Kun racerne P.R.E. (Pure Raza Espanola), Shagya- og fuldblodsaraber kan indgå i avlen af 
Hispano-araberen. Krav om afstamning og og kåring er beskrevet senere. Alle farver kan regi-
streres med undtagelse af brogede heste. En Hispano-araber skal indeholde minimum 25% PRE 
og 75% shagya- eller fuldblodsaraber eller omvendt. 
 
Hispano-arabere kan registreres, hvis hestens far og mor er kåret eller avlsgodkendt i DSAH. 
 
Importerede hispano-arabere kan registreres i DSAH, hvis foreningens bestyrelse kan godkende 
den importerede hest. Afkom af forældre, der opfylder disse krav og er kåret i DSAH eller i det re-
spektive avlsforbund for racen, får rødt hestepas med DSAH´s logo. 
 
Afkom efter hopper registreret som Hispano-arabere, og som ikke er kåret i DSAH, men hvor fa-
deren er avlsgodkendt i DSAH, får rødt hestepas uden DSAH´s logo. 
 
Der skal ansøges hos DSAH´s bestyrelse om brug af en PRE-hingst til bestemte hopper. Ansøg-
ningen gælder kun i den bedækningssæson, hvor til en eventuel tilladelse er givet. 
 
Afkom, hvor en eller begge forældre ikke opfylder ovennævnte krav, er ikke berettiget til at deltage 
i DSAH´s kåringer og andre arrangementer. 
 
Chipmærkning er obligatorisk før registreringscertifikat kan udstede 
 
Hispano-araberen får initialerne HI som kendetegnende for racen. Registreringsnummeret starter 
med 203833HI. Herefter kommer de to sidste cifre i årstallet og registreringsnummeret afsluttes 
med 5 cifre tildelt af SEGES. DSAH følger det til enhver tid gældende registreringsnummersystem 
hos SEGES eller hvad det til enhver tid gældende landsdækkende overordnede hesteregistrerings-
kontor hedder. 
 
§2 
Avlsmål for Hispano-arabere. 
Avlsmålet for en Hispano-araber er en ædel og middelstor ridehest, der til fulde opfylder de krav, 
der stilles til en moderne hest til konkurrencebrug. Hispano-araberen idealmål er en ædel udgave 
af PRE-hesten. Dette gøres ved konsekvent selektion af afkom faldet efter oprindelsesracerne. 
 
Af type skal en Hispano-araber være en middelstor, ædel, velmarkeret og muskuløs ridehest. Der 
tilstræbes en størrelse på 155-165 cm på stg. 
 
Hispano-araberen skal have et ædelt og udtryksfuldt hoved, godt forenet med en velformet lang 
muskuløs hals. Skulderen skal være velmarkeret, passende lang og fri. Manken skal være lang og 
velmarkeret. Overlinien skal være muskuløs med en stærk, relativ lang ryg. Ryggen skal have en 
korrekt overgang til en kort muskuløs, vandret og bred lænd, som er i harmoni med resten af krop-
pen. Krydset skal være muskuløst,middellangt, bredt, rundt og svagt faldende med lavt ansat hale 
(høj haleføring er uønsket). Kroppen skal være bred og dyb med gode muskler. Lemmerne skal 
være tørre og velstillede med lange piber og en stærk underarm, som er i harmoni med skulderen 
samt muskuløse lår og underlår med lidt rund hase, som er i harmoni med kroppen. Leddene skal 
være velmarkerede og hovene stærke og velformede. Bevægelsen skal være korrekt lidt høj med 
god takt, afskub og bæring. 
 
 
 



Kåringsregler for Hispanoaraber: 
Hispano-arabere, der fremstilles til kåring, skal være registreret eller kunne godkendes i EU. Der-
udover kan eventuelt godkendte afstamningsbevis udstedt af tilsvarende Hipano-araberavlsfor-
bund. Shagya- og fuldblodaraber, som er godkendt i  henhold til registrerings- og kåringsreglerne 
for shagya-arabere også godkendes til Hispano-araber avlen. 
 
Importerede hestes registreringscertifikat udstedt af tilsvarede udenlandske avlsforbund, skal før 
hesten fremstilles til kåring, godkendes af  DSAH´s bestyrelse. 
 
Heste, der er kåret og materialprøvet i et tilsvarende EU-godkendt avlsforbund, kan godkendes af 
DSAH´s hingsteliste og for hoppens vedkommende indgå i avlen på lige fod med danske hopper. 
 
Kåringsregler for hingste. 
      §1 

Hingstekåring afholdes en gang årligt i den landsdel, hvor avlsledelsen finder det passende. 
      §2 
Bestyrelsen vælger dommere. Dommernes afgørelse kan ikke ankes. En fra bestyrelsen skal være 
i dialog med dommerne i forbindelse med afgørelserne, så avlsforbundets synspunkter kan fremfø-
res. 
      §3 
Hingstene opdeles i klasser efter aldre. Hvis der er mindre end 4 hingste pr klasse kan klasserne 
lægges sammen. Hingstene kan fremstilles første gang det år, hvor de fylder 3 år. Hingste kan 
genfremstilles. 
      §4 
Hispano-araberhingste skal have minimum 8 i helhed for at opnå midlertidig avlsgodkendelse og 
endelig kåring i hingstestambog. I helt særlige tilfælde kan en Hispano-araberhingst  dog kåres 
med 7 i helhed . Dette kan kun ske, hvis hingsten har særlig og for den samlede avl værdifuld af-
stamning, eller hvis hingsten kåres i en sen alder. 
      §5 
Ved kåring, skal der fremsendes røntgenbilleder til DSAH´s avlsledelse (to billeder af hver has, et 
billede af hvert bagknæ og et billede af hver kode for) ,at fastslå hingstens status for eventuelle ar-
velige lidelser. Der skal vedlægges en klinisk skriftlig røntgenstatus udarbejdet af en dyrlæge. For 
at opnå avlsgodkendelse skal det endvidere ved en dyrlægeundersøgelse kunne konstateres , at 
hingstens kønsorganer er normale. 
 
Derudover anbefales det at hingsten testes for både CA og SCID. 
 
Cerebellær Abiotrop (CA) er en neurologisk tilstand og en genetisk arvelig sygdom. CA er en invali-
derende neurologikse lidelse, som næsten udelukkende påvirker araberheste, og til hvilken der ik-
ke er nogen behandling eller helbredelse. 
 
SCID er en immundefektsygdom. 
Et føl ramt af SCID er født uden immunsystem, og generelt dør føllet af en opportunistisk infektion, 
såsom lungebetændelse, normalt før føllet opnår en aldre af fem – seks måneder. 
 
Opdrættere, der har mistanke om SCID anbefales at få føl eller begge forældre gentestet af hen-
syn til sundhedens opretholdelse i racen. 
 
Da SCID er en autosomal recessiv sygdom, vil parringer mellem to bærerfri heste såvel som par-
ringer mellem bærerfri og bærerende heste ikke producere et angrebet dyr. 
 
For hingste avlsgodkendte fra 2023 bør eventuelle udførte CA- og SCID testresultater oplyses til 
hoppeejer via hingstelisten, som udgives af DSAH. 
 
      §6 
Ved bedømmelsen bruges følgende pointsystem: 
Karakterer fra 1-10 med 10, som den højeste karakter. 



 
Type: Race og kønspræg. 
Hoved og hals:  Tørt udtryksfuldt forholdsvist lille hoved med bred pande og store øjne godt for-
enet med en velformet lang muskuløs hals. 
 
Skulder og manke: Skulderen skal være velmarkeret, passende lang og fri. Manken skal være 
lang og velmarkeret 
Overlinie: Overlinien skal være muskuløs med relativ lang ryg..Ryggen skal have korrekt over-
gang til en kort muskuløs, vandret og bred lænd,som er i harmoni med resten af kroppen. Krydset 
skal være muskuløst, middellangt, bredt, rundt of svagt faldende. Kroppen skal være bred og dyb 
med gode muskler. 
Forlemmer: Lemmerne skal være tørre og  velstillede med lange piber og en stærk underarm, 
som er i harmoni med skulderen. Leddene skal være velmarkerede og hovene stærke og velfor-
mede. 
Baglemmer: Lemmerne skal være tørre og velstillede med muskuløse lår og underlår med lidt 
rund hase, som er i harmoni med kroppen. Leddende skal være velmarkerede og hovene stærke 
og velformede. 
BEVÆGELSE. Skridt. 
BEVÆGELSE. Trav. 
BEVÆGELSE. Galop. 
HELHED.  Helhedsindtryk af hingsten. 
 
Hingstene måles i stang og pibe. Hingstene fremvises med almindelig trense på hård og blød 
bund, på trekantbane, løse samt ved løsspringning. Der gives to karakterer for løsspringning – en 
for teknik og en for kapacitet. Banen er opbygget af tre forhindringer (en lodret, en lille oxer og en 
lidt større oxer). Afstanden mellem springene er 6,8-7 meter mellem første og andet spring og 7-
7,2 meter mellem andet og tredje spring. Afstanden kan reguleres i forhold til hingstenes størrelse. 
 
Hingste som er fyldt 4 år, skal også fremvises under rytter ved kåringen til gangartsbedømmelse. 
 
3 års hingste opnår 2 år bedækningstilladelse inden de skal aflægge materialeprøve. 4 års og æl-
dre hingste opnår 1 års bedækningstilladelse inden de skal aflægge materialeprøve. Efter bestået 
materialeprøve er hingsten færdigkåret. Hvis hingsten ikke møder til materialeprøven, har hingsten 
ikke længere bedækningstilladelse. 
 
Hingsten tildeles bedækingstilladelse eller afvises. Der offentligøres ikke karakterer og beskrivelse 
for ikke kårede hingste. De ejere, hvis hingste opnår bedækningtilladelse, forpligter sig til, at: 

• Få hingsten DNA- kontrolleret. Hingsteejeren betaler selv udgiften til dette. 

• Overholde de frister og regler, som SEGES og DSAH fastsætter. 
 
Overtrædelse af dette kan føre til, at hingsten ikke bliver optaget på hingstelisten eller bliver taget 
af hingstelisten. 
 

§9 
Hingste der hjemtages fra udlandet efter den ordinære hingstekåring, kan stilles til hjemmekåring, 
hvis ejeren betaler alle udgifter forbundet med dette. Dette gælder også for hingste, som var dyr-
lægedokumenteret syge ved afholdelsen af den årlige ordinære hingstekåring. Opnår hingsten be-
dækningstilladelse, skal hingsten genfremstilles til førstkommende ordinære hingstekåring. 
 

§10 
Ved mistanke om uønsket nedarving, kan avlsledelsen efter vurdering af et passende antal afkom, 
fratage hingsten bedækingstilladelse. 

§11a 
Materialprøve for Hispano-arabere. 
4 års og ældre hingste kan aflægge en materialprøve, afholdt af andre avlsforbund,  men som er 
godkendt af DSAH’s bestyrelse. Såfremt de går materialprøve afholdt af SEGES, skal hingsten 
opnå minimum 683 point og ingen delkarakterer under 5. 



 
En Hispano-araberhingst kan få dispensation for materialprøve, hvis den opnår et af følgende ri-
deresultater. 
 
4 års 
Dressur: hvis hingsten minimum 4 gange har opnået 62% på LC-niveau ved et D-stævne under 
DRF. 
Spring: Hvis hingsten minimum 4 gange har sprunget LC fejlfrit ved et D-stævne under DRF. 
Millitary: Hingsten skal have gennemført 4 UCNC80 klasser ved et D-stævne under DRF. 
 
5 år 
Dressur: Hvis hingsten minimum 4 gange har opnået 62% på LB-niveau ved et D-stævne under 
DRF. 
Spring: Hvis hingsten minimum 4 gange har sprunget LC fejlfrit ved et D-stævne under DRF. 
Millitary: Hingsten skal have gennemført 4 CNC80 klasser ved et D-stævne under DRF. 
Distance: Hvis hingsten minimum har været godkendt i en LB-klasse ved et D-stævne. 
 
6 års 
Dressur: hvis hingsten minimum 4 gange har opnået 62% på LA-niveau ved et D-stævne under 
DRF. 
Spring: Hvis hingsten minimum 4 gange har sprunget LB fejlfrit ved et D-stævne under DRF. 
Millitary: Hingsten skal have gennemført 4 CNC90 klasser ved et D-stævne under DRF. 
Distance: Hvis hingsten minimum har været godkendt i en LA-klasse ved et D-stævne. 
 
Der er mulighed for at kombinere resultaterne i de forskellige discipliner. 
 

§11b 
Materialprøve for fuldblods- og shagyaaraberhingste. 
Se reglerne beskrevet under shagyaaraberhingste for disse to racer. 
 

§11c 
Materialprøve for PRE-hingste. 
4 års og ældre hingste kan aflægge en materialprøve, afholdt af andre avlsforbund,  men som er 
godkendt af DSAH’s bestyrelse. Såfremt de går materialprøve afholdt af SEGES, skal hingsten 
opnå minimum 683 point og ingen delkarakterer under 5. 
 
En PRE-hingst, kan få dispensation for materialprøve, hvis den opnår et af følgende rideresultater. 
 
4 års 
Dressur: hvis hingsten minimum 4 gange har opnået 62% på LC-niveau ved et D-stævne under 
DRF. 
Spring: Hvis hingsten minimum 4 gange har sprunget LC fejlfrit ved et D-stævne under DRF. 
Millitary: Hingsten skal have gennemført 4 UCNC80 klasser ved et D-stævne under DRF. 
 
5 år 
Dressur: Hvis hingsten minimum 4 gange har opnået 62% på LB-niveau ved et D-stævne under 
DRF. 
Spring: Hvis hingsten minimum 4 gange har sprunget LC fejlfrit ved et D-stævne under DRF. 
Millitary: Hingsten skal have gennemført 4 CNC80 klasser ved et D-stævne under DRF. 
Distance: Hvis hingsten minimum har været godkendt i en LB-klasse ved et D-stævne. 
 
6 års 
Dressur: hvis hingsten minimum 4 gange har opnået 62% på LA-niveau ved et D-stævne under 
DRF. 
Spring: Hvis hingsten minimum 4 gange har sprunget LB fejlfrit ved et D-stævne under DRF. 
Millitary: Hingsten skal have gennemført 4 CNC90 klasser ved et D-stævne under DRF. 
Distance: Hvis hingsten minimum har været godkendt i en LA-klasse ved et D-stævne. 



 
Der er mulighed for at kombinere resultaterne i de forskellige discipliner. 
 

§12 
Hingste med en godkendt materialprøve fra eget racespecifikt avlsforbund i ind- og udland, kan få 
dispensation for aflæggelse af materialprøve efter ansøgning herom, hvis avlsledelsen kan god-
kende prøveresultatet. 
 
Kåringregler for hopper. 

§13 
Hoppekåring kan afholdes en gang årligt i den landsdel, hvor avlsledelse finder det passende. 

§14 
Bestyrelsen vælger dommerne. Dommernes afgørelse kan ikke ankes. En fra bestyrelsen skal 
være i dialog med dommerne i forbindelse med afgørelserne, så forbundet synspunkter kan 
fremføres. 

§15 
Hopperne kan opdeles i klasser efter shagya-, fuldblods og hispanoarabere. Herudover opdeles 
hopperne i klasser efter alder. Hvis der er mindre end 4 hopper pr. Klasse kan klasserne lægges 
sammen. Hopper kan fremstilles til en kåring fra det år de fylder 3 år. Hopper kan stilles til kåring 
flere gange. Hopper kan aldrig nedkåres ved genfremstilling. 

§16 
Hopperne måles i stang og pibe. Hopperne bedømmes efter samme pointsystem som hingstene 
(se §6) og inddeles i kåringsklasser efter helhedskarakteren. 
 
Helhedskaraktere: 

• 10 eller 9 

• 8 

• 7 

• 6 

• 5 

• 4 eller herunder AFVIST. 
 
Hopper af de racer, som kan indgå i avlen af Hispanoarabere med 4 eller herunder i helhed, kan 
ikke kåres og bliver afvist. 
 
Shagya- og Fuldblodsaraberhopper bedømmes efter kåringsreglerne for disse racer. 
 

§17 
Hopperne fremstilles til kåring i henhold til retningslinjerne giver af SEGES, eller de af DSAH ud-
skrevne ”Retninglinjer for fremvisning af heste til kåring” som fås hos DSAH. 
 
Hopperne kan frivilligt deltage i løsspringningen bedømmelse af dette, indgår derefter i deres sam-
lede bedømmelse af hesten til kåring. 
 

§18 
Materialeprøve eller rideresultater for hopper til hispano-avlen. 
Hopper, der kan dokumentere en godkendt materialeprøve, rideprøve fra et anerkendt varmblods-
forbund eller rideresultater, der matcher for hingstes materialeprøve, kan tildeles et ”R” foran deres 
kåringsnummer, som symbol på en særlig udmærkelse inden for ridningen. Avlsledelsen henstiller 
til, at hopperne afprøves i ridning. 

 
§19 

Elitehoppestatus 
Denne status tildeles hopper, som avlsmæssigt har præsteret , at blive mor til: 

• en avlskåret hingst, men ikke nødvendigvis færdigkåret. 

• To hopper kåret med 10,9 eller 8. 



• afkom med rideresultater internationalt. 

• Guld medajle ved fremstilling af afkom 
 

§20 
Afkomsbedømmelser. 
Der kan fremstilles afkom til afkomsbedømmelse efter kårede hingste eller hopper. Der er ingen 
aldersgrænse for afkommene. Der skal stilles min 5 Hispano-araberafkom efter en hingst eller en 
hoppe, som er kåret hos eller godkendt af DSAH. 
 
Afkomsfremstillingen kan finde sted i forbindelse med den årlige kåring eller på et af de store dyr-
skuer (Roskilde, Odense eller Herning). Ved bedømmelse benyttes denne skala. 
24 og 23 point = guld 
22 point = sølv 
21 point = bronze 
 
Medaljekåringer for i forvejen kårede Hispano-araberhingste og hopper: 
Kårede hopper og hingste kan tildeles en medalje ved en særlig bedømmelsesform, som kan finde 
sted ved DSAH´s kåringer. Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes medalje kåring. 
 
Bedømmelsen er en åben bedømmelse fra af bestyrelsen udvalgte dommere. Hestene bedømmes 
i 1) type, 2) hoved og hals, 3) krop, 4) lemmer og 5) bevægelse. De uafhænginge dommere giver 
karakter fr 1-10 i hver disciplin. Max sum pr dommer er 50 point. Den samlede pointsum deles med 
antal dommer. 
 
Guldmedalje tildeles heste med 40-50 point. 
Sølvmedalje tildeles heste med 37,5-39,99 point. 
Bronzemedalje tildeles heste med 35,5-37,49 point. 

 
Bedømmelser for vallakker. 
Hispano-arabervallakker som ikke er registeret i DSAH, kan fra det år de fylder 3 år stille til bedøm-
melse og dermed blive registeret som Hispano-araber i DSAH. Formålet med denne type bedøm-
melse er, at give vallakker med afstamningsoplysning mulighed for, at deltage i DSAH´s arrange-
menter samt deltage i konkurrencen om penge præmien i ridefonden. 
 
Vallak bedømmelse afholdes  en gang årligt samtidig med kåring. 
 

§21 
Bestyrelsen vælger dommere. Dommernes afgørelse kan ikke ankes. En fra bestyrelsen skal være 
i dialog med dommerne i forbindelse med afgørelsen, så forbundets synspunkter kan fremføres. 

 
§22 

Vallakker stilles til bedømmelse i henhold til retningslinjerne givet fra SEGES eller de af DSAH ud-
skrevne retningslinier for fremvisning af heste til bedømmelse. 
 
Vallakker til bedømmelse kan frivilligt deltage i løsspringning og/eller fremvises under rytter. 
Bedømmelsen vil indgå i den samlede bedømmelse af vallakken. 

 
§23 

Generelt gælder 
Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående hingst- og hoppekårings regler. Dog 
kræves skriftlig dokumentation og motivering. En skriftlig anmodning om dispensation skal 
behandles af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan give dispensation – bestyrelsen skal ikke give 
dispensation. 
 
Registerings- og kåringsregler for DSAH shagya-, anglo, og sportsaraber er udarbejdet  af DSAH´s 
siddende bestyrelse og er efterfølgende godkendt af SEGES. 
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