Hvad betyder beskrivelserne i hestepassene?
DTH vil her forsøge at bringe en oversigt over farve- og aftegnsbeskrivelser,som de
skrives i vores hestepas. Det er ingen komplet oversigt, men de mest anvendte udtryk
er medtaget. God fornøjelse – når I nu skal prøve at læse jeres egne hestes
beskrivelser i hestepassene!
FARVER
Lif.
Lirtf.
Lilehf.
Lirtlehf.
Rf.
Dklrtf.
Rtlehf.
Dkllehf.
Dklrtlehf.
Khlf.
(l.)sth.
li.Lgh.
st.(l.)r.mel.Lgh.
st.(l.)gr.mel.Lgh.

Lichtfuchs
Lichtrotfuchs
Lichtlehmfuchs
Lichtrotlehmfuchs
Rotfuchs
Dunkelrotfuchs
Rotlehmfuchs
Dunkellehmfuchs
Dunkelrotlehmfuchs
Kohlfuchs
(leicht) stichelhaarig
lichtes Langhaar
stark (leicht) rotmeliertes Langhaar
stark (leicht) graumeliertes Langhaar

Lys fuks
Lys rød fuks
Lys lerfarvet fuks
Lys rød lerfarvet fuks
Rød fuks
Mørk rød fuks
Rød lerfarvet fuks
Mørk lerfarvet fuks
Mørk rød lerfarvet fuks
Kulfuks
(Let) stikkelhåret
Lys man og hale
meget (let) rødmeleret man og hale
meget (let) gråmeleret man og hale

Både stikkelhår og rød- eller gråmeleret man og hale er uønsket hos en Haflinger.
Det giver fradrag i point på typekarakteren, og i værste fald medfører det permanent
udelukkelse fra stambogen.
HOVEDAFTEGN
o.Z
Fl.
unr.
kl.
gr.
halbmondf.

St.

dchg.
schm.
mbr.
Bl.
br.
unr.
unr.
schm.
Klbl.
(kl.)Schnzl.
Lgsschnzl.
w.Ol.(Ul.)
(kl.)w.Olfl.(Ulfl.)
Edelfl.
dkl.Fl.

ohne Zeichen
Flocke
unregelmässiger
kleiner
grosser
Stern
halbmondförmiger
Längsstern
Keilstern
durchgehende
schmale
mittelbreite
Blesse
breite
unregelmässige
unregelmässige
schmale
Keilblesse
Kleine Schnäuzerl
Längsschnäuzerl
weisse Oberlippe (Unterlippe)
(kleiner) weisser Oberlippenfleck
(Unterlippenfleck)
Edelflecken
dunkler Fleck

uden aftegn
”fnug” (mindre end stjerne)
uregelmæssig
lille
stor
stjerne
halvmåneformet
aflang stjerne
skudstjerne
gennemløbende
smal
mellembred
blis
bred
uregelmæsig
uregelmæssig
smal
kileblis
(lille) snip (på mulen)
aflang snip
hvid overlæbe (underlæbe)
(lille) hvid plet på overlæbe (plet
på underlæbe)
leverpletter (mørke pletter i pels)
mørk plet

Der findes et utal af udtryk, som mere præcist beskriver hovedaftegn. Mange af disse
udtryk kan det være vanskeligt at sætte danske velklingende ord på, men de beskriver
ganske godt, hvad man ser.
EKSEMPLER PÅ UDTRYK
TIL MERE PRÆCIS BESKRIVELSE AF HOVEDAFTEGN
b.mittl.(unt.)Nasenrü.
i. li.(re.) (bd.)Nü.verl.
z.re.(li.)Aug. ausgeb.
ausgez.
eingeb.
abgeschr.
reich.
i.Aug.hö.unterbr.
n.re.(li.)(unt.)off.

bis mittlerer (unterer) Nasenrücken
in linke (rechte) (beide) Nüster
verlaufend
zu
rechter ausgebuchtet
(linker) Auge ausgezogen
eingebogen
abgeschrägt
reichend
in Augenhöhe unterbrochen
nach rechts (links) unten offen

til midt (nederst) på næseryggen
der løber ind i venstre (højre) (begge)
næsebor
udadbuet mod
højre (venstre) øje
trukket ud mod
bøjet ind mod
skrånende mod
der når ud til
brudt i øjenhøjde
åben mod højre (ventre) (nederst)

BENAFTEGN
vo.(hi.)
bds.
li.(re.)
(üb.)

vorne (hinten)
beidseitig
links (rechts)
(über)

for (bag)
begge sider
venstre (højre)
(over)

Kr.w.
Fe.w.
(halb.)Sch.w.

Krone weiss
Fessel weiss
(halbe) Schiene weiss

b.Sprunggel.w.

bis Sprunggelenk weiss

krone hvid
kode hvid
hvid (til midt) pibe
(skinneben)
hvid til haseled

Benaftegn er i en vis udstrækning tilladt. Ét hvidt benaftegn betyder ikke noget for
bedømmelsen, 2 hvide benaftegn giver fradrag på 1 point på typekarakteren, 3 hvide
benaftegn giver fradrag på 2 point, mens 4 hvide benaftegn ikke er tilladt og
medfører permanent udelukkelse.
De beskrivelser, vores heste har i hestepassene, er langt mere detaljerede, end det ses
hos både Haflingere i andre lande og hos HD og også hos andre racer iøvrigt. Meget
ofte står der f.eks. blot ”rød, hvid man og hale, stjerne” eller ”fuks, hvid man og
hale, gennemløbende blis”. Sådanne beskrivelser kan passe på en stor del af racens
population.
Vores detaljerede beskrivelser sammen med fotos i hestepassene og ikke mindst chipmærkning gør, at chancerne for mere eller mindre tilsigtet ”ombytning” af heste så
at sige er lig nul.
Hvis nogen af jer finder et specielt udtryk i beskrivelsen af jeres egen hest, som ikke
er med her, og som I kunne tænke jer svar på, så spørg endelig, og vi skal prøve, om
det er et udtryk, vi kender.
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