
Junior og Senior spørgsmål 
 
Sektion 4 – Helbred og velfærd 
 

1) Hvilken af følgende er en del af hoven? 
 

A) Pedal bone – muligvis hovbenet 
B) Kodesenebenet 
C) Carpus - knæet 
D) The short pastern bone – muligvis Kronben eller kodebenet 

 
2) Hvilket led finder man i forbenene? 

 
A) Bagknæet 
B) Koden 
C) Kodeleddet 
D) Albuen 

 
3) Hvilet led er ikke en del af forarmen? 

 
A) Bagknæet 
B) Kodeleddet 
C) Skulderen 
D) Kronbenet 

 
4) Hvilket af følgende udsagn er korrekt omkring en hvid stribe i en hestes hov? 

 
A) Det er bag ved strålen 
B) Det findes kun på venstre baghov 
C) Det er forbindelsen mellem hornsålen og hornvæggen 
D) Det er det farveløse lag af blød hornvæg 

 
5) Hvilket følgende udsagn er sandt vedr. en hests syn? 

 
A) En hest kan ikke se genstande lige foran sig, hvis den går i lod eller under lod 
B) Heste ser dårligt i mørke 
C) Heste der dårligt over lange distancer 
D) Heste ser bedre på venstre øje end højre øje 

 
6) Hvor mange ryghvirvler er der i en hests rygrad? 

 
A) 7 
B) 8 
C) 6 
D) 54 

 
7) Hvor mange nakkehvirvler har en hest? 

 
A) 4 
B) 8 
C) 7 
D) 6 

 
 
 
 
 
 
 



8) Sæt følgende i korrekt rækkefølge, startende ved toppen af forbenet og ned mod 
jorden: 

 
A) Skulderleddet 
B) Kodeled 
C) Kronben 
D) Albue 
E) Overarm 
F) Piben 

 
9) Det normale hvile åndedræt bør være mellem: 

 
A) 16 og 32 pr minut 
B) 10 og 16 pr minut 
C) 5 og 10 pr minut 
D) 4 og 8 pr minut 

 
10) Hvad er en voksen hests normale temperatur? 

 
A) 36.9 – 37.6 gr. 
B) 37.6 – 38.2 gr. 
C) 38.2 – 39.5 gr. 
D) 40.0 – 41.5 gr. 

 
11) Forfangenhed er en sygdom der er forårsaget af: 

 
A) Bakterie 
B) Virus 
C) Tilbageholdt moderkage/ikke ordentlig renset ud efter foling 
D) Et slag på piben 

 
12) Hvad er premolars? 

 
A) De forreste kindtænder 
B) Fortænderne 
C) Mellemtænder 
D) De bagerste kindtænder 

 
13) Hvornår får en hest hjørnetænder? 

 
A) 6-12 måneder 
B) 2-3 år 
C) 4-6 år 
D) 6-8 år 

 
14) I hvilken alder skiftes kindtænderne? 

 
A) 6 år 
B) 6 måneder 
C) 4 år 
D) Aldrig 

 
15) Hvornår begynder et føl at få tænder? 

 
A) Mellem 1-2 uger gammel 
B) Mellem 3-4 uger gammel 
C) Mellem 5-6 uger gammel 
D) Når føllet er 6 måneder gammel 

 
 



 
16) Hvornår har en hest normalt fået alle tænder? 

 
A) 5 år 
B) 6 år 
C) 7 år 
D) 8 år 

 
17) Hvilke af disse tænder er mælketænder? 

 
A) De bagerste kindtænder 
B) De midlertidige fortænder 
C) Hjørnetænderne 
D) De blivende fortænder 

 
18) Hvad er det mest troværdige tegn på en hest på min. 10 år, hvis man kikker på 

tænderne? 
 

A) Galvaynes kløft (kniber med oversættelse) 
B) Første forreste kindtand 
C) Første kindtand 
D) Golden hoof  (kniber med oversættelse - Den gule plet) 

 
19) Hvis du opdager din hest er ved at blive kvalt, hvad gør du så efter du har ringet til 

dyrlægen? 
 

A) Give hesten en saltvandsopløsning 
B) Forsøge at prikke hul ind til maven 
C) Går rundt med hesten i 15-20 minutter for at få den til at slappe af 
D) Prøver at massere det formodede hindring nedad i halsen 

 
20) ”Ledstivningssystemet” tillader hesten at: 

 
A) Stå stille 
B) Hvile mens den står op 
C) Sove 
D) Stå på 3 ben 

 
21) Hvilken af de følgende er en følsom del af hestens hov? 

 
A) Hornvæggen 
B) Laminae – måske hornlamellerne? 
C) Hovranden? Hornkapsel ? The horn? 
D) Hovbenet 

 
22) Hvilken af de følgende er IKKE en smitsom sygdom? 

 
A) Stivkrampe 
B) Ringorm 
C) Kværke 
D) Smitsom equine metritis (kniber med oversættelse) 

 
23) En hest med små knopper under skindet ved baglår, bagpart og ryg eller skorpede 

stumper med klistret pus underneden viser tegn på:  
 

A)  Sweet itch (kniber med oversættelse) 
B)  Rain scald (kniber med oversættelse) 
C) Eksem 
D) Cushings (kniber med oversættelse) 

 



24) Hvilket af følgende udsagn er sande? 
 

A) Føl har en let immumitet overfor sygdom ved fødslen 
B) Føl er totalt immune overfor sygdomme ved fødsel 
C) Føl er ikke immune overfor sygdomme ved fødsel 
D) Føl er ved deres fødsel kun immune overfor de bakterier som forekommer i 

moderhoppens stald  
 

25) Et føl har den største kapacitet til at absorbere Colostrum antistoffer via 
fordøjelseskanalen i hvilken periode efter fødslen? 

 
A) De første 12 – 24 timer 
B) De første 8 timer 
C) De første 24 – 48 timer 
D) Hele den første uge 

 
26) På hvilket tidspunkt af året påvirkes heste normalt af lus? 

 
A) Gennem sommeren i græsningssæsonen 
B) Om vinteren og tidlig forår 
C) Om efteråret 
D) I sensommeren 

 
27) Det bedste tidspunkt at give din hest en stor dosis mod mavebremselarver 

(Gastrophilus Intestinalis) er  
 

A) Sen efterår/vinter 
B) Tidlig forår 
C) Midt sommer 
D) Sen sommer 

 
28) Indre parasitter er den mest hyppige årsag til hvilken sygdom? 

 
A) Navicular (kniber med oversættelse) 
B) Kolik 
C) Lungebtændelse 
D) Sweet itch (kniber med oversættelse) 

 
29) Hvilken af de følgende er en ofte set parasit i heste? 

 
A) Ticks (kniber med oversættelse) 
B) Lus 
C) Bændelorm 
D) Maddikker 

 
30) Hvorfor bør man jævnligt skifte mellem de aktive kemiske stoffer i ormemidler, og ikke 

bare skifte mellem mærker af ormemidler? 
 

A) Hoppen kan abortere 
B) Det har en ubehagelig smag 
C) Det forebygger residens for ormemidlet 
D) Det holder omkostningerne på ormemiddel nede 

 
31) Hvor tit bør en hest have smed? 

 
A) hver 6 til 8 uge 
B) 1 gang årligt 
C) Kun når hesten bliver brugt normalt 
D) Aldrig, hestene slider selv hovene 

 



 
 
 
 

32) Hvliken af de følgende eksempler kendetegnes ved at blodet strømmer ud af en såret 
blodåre i rytmer svarende til hestens pulsslag? 

 
A) Venuos bleeding (kniber med oversættelse) 
B) Capillary bleeding (kniber med oversættelse) 
C) Hudafskrabning 
D) Arterial bleeding (kniber med oversættelse) 

 
33) Hvilken af følgende sygdomme har symptomerne at hesten får hævede lymfeknuder 

under kæben, som hæver og kan briste? 
 

A) Abort 
B) Adenovirus 
C) Kværke 
D) Influenza 

 
34) Hvilken af følgende træer er giftige for heste ? 

 
A) Bøg 
B) Taks 
C) Ask 
D) Ahorn 

 
35) Hvilken af følgende sygdommes opståen menes at være forbundet med muggent hø? 

 
A) Forfangenhed 
B) Chronic Obstructive Pulmonary Disease (kniber med oversættelse) 
C) Cushings (kniber med oversættelse) 
D) Børinfektion 

 
36) Hvilken af disse menes normalt at være en usundhed/upålidelighed (kniber med 

oversættelse)? 
 

A) ”Slimsækinfektion i hasen” 
B) Piphas 
C) Ringfod 
D) ”Hævet albue”? 

 
37) Når en hest væver forbinder man det med? 

 
A) Hesten flytter rundt på høet og laver flotte mønstre 
B) Hesten går frem og tilbage i mønstre på folden 
C) Hesten går rundt i cirkler 
D) Hesten flytter vægten fra det ene ben til det andet 

 
38) Hvor på kroppen af hesten kan man finde en harehas? 

 
A) Indeni en forpibe 
B) På kodeleddet 
C) På dragten 
D) Lige under hasen 

 
39) Hvis en hest står og læner sig bagover og ikke vil ligge vægt på forbenene, hvad kan 

det skyldes? 
 

A) Hesten kan have problemer med nyrerne 



B) Hesten kan have kolik 
C) Hoppen er i gang med at fole 
D) Hesten kan være forfangen 

 
 

40) Hvilken af følgende vaccinationer er nødvendigt for en hest ved deltagelse i stævner, 
mere end det er et valg? 

 
A) Influenza 
B) Herpes 
C) Kværke 
D) Rotavirus 

 
41) Hvor på hesten finder man griffelben? 

 
A) Bag på koden 
B) Bag på hoven 
C) På indersiden af hasen 
D) Ved piberne 

 
42) Et overben er: 

 
A) Forbenet knude på siden af piben under knæet 
B) Bllød hævelse ovenover hoven 
C) Forbenet knude på underkæben 
D) Fortykkelse af ligamentet ca. 15 cm under hasen 

 
43) Hvornår beskærer man et føls hove første gang, hvor det er nødvendigt? 

 
A) 6 uger gammelt 
B) 6 måneder gammelt 
C) 12 måneder gammelt  
D) 18 måneder gammelt 

 
44) (Høj) ringfod kan mærkes som hårde forhøjninger hvor? 

 
A) På indersiden af piben 
B) Lige under hasen 
C) På dragten 
D) Foran på koden 

 
45) Den bedste måde at sprøjte en hest med langsomt virkende medicin af 
helbredsmæssige/velfærdsmæssige årsager, er? 
 

A) Ind under skindet 
B) Ind i musklen 
C) Ind i blodåren 
D) Ind i lungerne 

 
46) Hvor ofte bør en hest have smed? 

 
A) Hver 6.-8. uge 
B) En gang om året 
C) Kun når den er i arbejde 
D) Aldrig, da de slides naturligt ned 

 
 
 
 
 



47) Hvilken af følgende sygdommes opståen menes at være forbundet med muggent hø? 
 

A) Forfangenhed 
B) Chronic Obstructive Pulmonary Disease (kniber med oversættelse) 
C) Cushings (kniber med oversættelse) 
D) Børinfektion 

 
48) Hvorfor bør ormemidlet man bruger i sin bestand skiftes til et andet mærke nu og da? 

 
A) Hoppen kan abortere 
B) Det har en ubehagelig smag 
C) Det forebygger residens for ormemidlet 
D) Det holder omkostningerne på ormemiddel nede 

 
49) En sund og rask hest vil normalt: 

 
A) Have en jævn vejrtrækning 
B) Være trist og uinteresseret 
C) Ligge ned i længere perioder 
D) Trække vejret uregelmæssigt 

 
50) Hvilke knogler forefindes i halen på en hest? 

 
(a) Cervical 
(b) Lumbar 
(c) Sacral 
(d) Coccygeal 

 
 


