
 
Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling d. 16.06.2007 

 

 STAMBOGENS HOVEDAFSNIT 
Knabstruppere med mindst tre led godkendt afstamning 

 

 A Hingste færdigkårede i 
Knabstrupperforeningen for Danmark 
- med bestået materialeprøve og endelig 
kåring 

Hopper kårede i Knabstrupperforeningen for 
Danmark 

 

  

B Hingste avlsgodkendte i Knabstrupperforeningen for Danmark: 
- hingste tildelt avlsgodkendelse 
- hingste tildelt begrænset avlsgodkendelse i henhold til renavlsprogram* 

 

  

 

 C Hingste kårede i EU-anerkendte 
Knabstrupperforbund 

Hopper kårede i EU-anerkendte 
Knabstrupperforbund 

 

   

 D Hingsteafkom 
Her indføres Knabstrupperafkom efter:  
- Knabstrupperhingste i afsnit A, B og C 
- hingste godkendt til indkrydsning 
 
Kan, hvis moderen er kåret, fremstilles til 
kåring 

Hoppeafkom 
Her indføres Knabstrupperafkom efter:  
- Knabstrupperhingste i afsnit A, B og C 
- hingste godkendt til indkrydsning 
  
Kan fremstilles til kåring 

 

   

E3 Hoppeafkom af E2-hoppe og hingst fra 
afsnit A, B, og C, samt hingste godkendt til 
indkrydsning. 
 
- Kan fremstilles til kåring  
- Afkom af en E3 hoppe og hingst fra afsnit 
A, B og C, samt hingste godkendt til 
indkrydsning, indføres ved fødslen i afsnit D. 
 
Hvis mormorsfaderen senere færdigkåres i 
Knabstrupperforeningen for Danmark, kan 
hoppen flyttes til afsnit C 

E2 Hoppeafkom af E1-hoppe og hingst fra 
afsnit A, B og C, samt hingste godkendt til 
indkrydsning. 
 
- Kan fremstilles til kåring 
Hvis morfaderen senere færdigkåres i 
Knabstrupperforeningen for Danmark, kan 
hoppen flyttes til afsnit D 

 E Hingsteafkom af Knabstrupperhingst 
fra afsnit D og E  
 
- Hingst efter ikke-kåret/ikke avlsgodkendt 
hingst kan ikke fremstilles til kåring 

 
Hvis faderen senere færdigkåres i 
Knabstrupperforeningen for Danmark, kan 
hingsten flyttes til afsnit D 
 
Hingsteafkom af E1 og E2-hopper og 
hingst fra afsnit A, B og C, samt hingste 
godkendt til indkrydsning indføres ved 
fødslen i afsnit E. 
 
Kan ikke fremstilles til kåring. 
 
Hvis henholdsvis morfaderen eller 
mormorsfaderen senere færdigkåres i 
Knabstrupperforeningen for Danmark, kan 
hingsten flyttes til afsnit D 

E1 Hoppeafkom efter Knabstrupperhingst fra 
afsnit D og E 
 
- Kan fremstilles til kåring 
Hvis faderen senere færdigkåres i 
Knabstrupperforeningen for Danmark, kan 
hoppen flyttes til afsnit D 

 

 * Regler for brug af hingste med begrænset avlsgodkendelse, se renavlsprogram  



 
 
 

 BILAG TIL STAMBOGENS HOVEDAFSNIT 
Her indføres kårede Knabstrupperhopper med mangelfuld afstamning: 

 

 F3 Datter af F2-hoppe og Knabstrupperhingst fra afsnit A, B og C, samt hingste godkendt til 
indkrydsning 
- Indføres i F3 ved kåring 
- Afkom af en F3 hoppe og Knabstrupperhingst fra afsnit A, B og C, samt hingste 
godkendt til indkrydsning, indføres ved fødslen i afsnit D i stambogens hovedafsnit. 

 

   

 F2 Datter af F1-hoppe og Knabstrupperhingst fra afsnit A, B og C. 
- Indføres i F2 ved kåring 

 

   

 F1 Hoppe med knabstrupperlød af ukendt eller ikke anerkendt afstamning 
- Indføres i F1 ved kåring 
- Skal tilføres en Knabstrupperhingst fra afsnit A, B eller C. 

 

   

 
 


