
Junior og Senior spørgsmål 
 
Sektion 3 – Stalden 
 

1) En hestefarve der består af store uregelmæssige sorte og hvide områder kaldes? 
 

A) Piebald 
B) Skewbald 
C) Appaloosa 
D) Skimmel 

 
2) (”skipping out”)”Tømme” en stald betyder ? 

 
A) At højtryksrense 
B) Fjerne hele underlaget i boksene 
C) Fjerne alle hestepærerne 
D) Fjerne alle spånerne 

 
3) Hvad hedder dette stykke hesteudstyr? 

 

  
 

A) Kapsun 
B) Trense 
C) Roteringsdel på bid eller en indspændingsgjord? 
D) Indspændingsgjord 

 
4) Når man strigler en mudret hest eller en hest med indtørret sved, benytter man ofte en 
strigle med grove, stive børster som hedder? 
 

A) Kardæsk 
B) Fin børste 
C) Vandpensel 
D) kost 

 
5) Hvilken af følgende bandager dækker typisk det største område af benet? 
 

A) Stald bandager 
B) Træningsbandager 
C) Transport bandager 
D) Hale bandage  

 
6) Hvilket sted på hestens krop er det ikke typisk at den har en hvirvel? 
 

A) Nakkens midterlinie 
B) Foran på hovedet 
C) Manken 



D) Bringen 
 
7) Hvilken af følgende strigler har korte og tætte hår? 
 

A) Dandy børste 
B) Strigle 
C) Kardæsk 
D) Mankam 

 
8) Ved strigling af en hest, hvilken af følgende redskaber vil du afslutte med? 
 

A) Strigle 
B) Kardæsk 
C) Dandy børste 
D) Mankam 

 
9) Hvad kalder man det, når en hest ”slår” med forbenet? 
 

A) Sparker 
B) Bakker 
C) Slår 
D) Bukker 

 
10) Hvilken af de følgende unoder involverer det at en hest ”sluger” luft? 
 

A) Madslugning 
B) Krybbebidning 
C) Trægnavning 
D) Vævning 

 
11) Hvilket af de følgende farvebegreber kan beskrives som plettet eller med klatter af sort og 
hvidt på en hests pels: 
 

A) Blommeskimmel 
B) Skewbald 
C) Brun 
D) Appaloosa 

 
12) Ved hvilken af følgende farver har hesten sort man og hale? 
 

A) Fuksrød 
B) Grå 
C) Leverrød 
D) Brun 

 
13) Hvilket bid skal man have to sæt tøjler til? 
 

A) Trensebid 
B) Kandar 
C) Pelham 
D) Tilridningsbid 

 
14) En snip i hovedet på en hest er? 
 

A) En hvid plet mellem næseborene 
B) En hvid plet i panden 
C) En hvid streg gennem hovedet 
D) En tynd hvid blis/streg ned gennem hovedet 

 
 



 
15) Hvad er den anbefalede størrelse på en boks til en stor hest? (NB irske forhold) 
 

A) 1 M * 1 M 
B) 2.4 M * 2.4 M 
C) 3.7 M * 3.7 M 
D) 5.0 M * 5.0 M 

 
16)Når man lukker en hest på fold, skal man? 
 

A) Vende hesten rundt, inden den slippes 
B) Vende hesten, så den har mulen mod midten af folden og slippe den 
C) Slippe hesten inden man går ind i folden 
D) Trække hesten ind på midten af folden inden man slipper den 

 
17) Strygegamacher er designet til at: 
 

A) Beskytte knæet 
B) Beskytte indersiden af piben 
C) Beskytte hoven 
D) Beskytte ydersiden af piben 

 
18) Hvordan ligger en hest sig ned? 
 

A) Med forben og bagben på samme tid 
B) Ensidigt for- og bagben (først den ene side, derefter den anden) 
C) Først med forbenene 
D) Først med bagbenene 

 
19) Hvirvler i hestens pels bruges til? 
 

A) Signalement/identifikation 
B) Pasning og pleje 
C) Klipning 
D) Tilpasning af udstyr 

 
20) Størrelsen på en hest kan måles i ”hands”. Hvor mnage ”inches” går der til en ”hand”? 
  

A) 6 
B) 3 
C) 5 
D) 4 

 
21) Hvilken type dækken vil du ligge på en hest der går udenfor? 
 

A) Cooler? 
B) Stalddækken 
C) Transport dækken 
D) New Zealand dækken 

 
22) Det forben der kaldes ”off foreleg” på en hests ben på engelsk er: 
 

A) Venstre forben 
B) Højre forben 
C) Venstre bagben 
D) Højre bagben 

 
 
 
 



 
23) Det forben der på engelsk kaldes ”near foreleg” er: 
 

A) Venstre forben 
B) Højre forben 
C) Venstre bagben 
D) Højre bagben 

 
24) Det bagben, der på engelsk kaldes ”off hindleg” er: 
 

A) Venstre forben 
B) Højre forben 
C) Venstre bagben 
D) Højre bagben 

 
25) Det bagben, der på engelsk kaldes ”near hindleg” er: 
 

A) Venstre forben 
B) Højre forben 
C) Venstre bagben 
D) Højre bagben 

 
26) Høje, brede bræmmer af underlaget (feks. spåner eller halm) i en boks laves for at 
forebygge: 
 

A) Kolik 
B) At hesten ligger fast 
C) At hesten spiser underlaget 
D) At hestepærerne blandes sammen med underlaget 

 
27) En hunter klipning er? 
 

A) En klipning hvor man kun klipper benene 
B) En klipning hvor man klipper hesten i hovedet og på halsen 
C) Alt undtagen ben og sadelleje 
D) En klipning hvor man klippe på ryggen og benene, så den bare skal gå med dækken  

 
28) Hvad er en næsebremse? 
 

A) Et værktøj der bruges til tvang 
B) Det at ryste pelsen 
C) En flue 
D) En parasit 

 
29) En 8-tals lignende bandage bruges til: 
 

A) Bagknæet 
B) Kodeleddet 
C) Knæet 
D) Kronranden 

 
30) Hvilket udtryk bruger man når hesten skader sig selv på indersiden af kodeleddet? 
 

A) Krakelerede hæle 
B) At den stryger sig 
C) At den træder over 
D) At den …speedicutting? 

 
 
 



31) Hermelinmarkeringer/ Ermine Marks er: 
 

A) Hvide markeringer på et sort ben 
B) Sorte markeringer på et hvidt ben 
C) Hvide pletter på hele kroppen 
D) Sorte pletter på hele kroppen 

 
32) En hest hvis hove/forben vender indad mod hinanden, kalder man? 
 

A) Indfodet 
B) Kroghaset 
C) Fransk for 
D) Kohaset 

 
33) Hvilken del af hoven bærer størstedelen af hestens vægt? 
 

A) Strålen 
B) Hornsålen 
C) Hornvæggen 
D) Dragten  

 
34) Hvilken størrelse anbefaler man som stalddør? 
 

A) 2 M høj og 2.1 M bred 
B) 1.2 M høj og 2.4 M bred 
C) 4.2 M høj og 2.1 M bred 
D) 2.4 M høj og 1.2 M bred 

 
35) Hvilken af følgende er IKKE hesteudstyr? 
 

A) Kodegamache mod strygning til bagben?? Dansk navn? 
B) Klokker 
C) Hasebeskytter 
D) Bagknægamache/knægamache/stifle boots? 

 
36) Hvad laver en beslagsmed? 
 

A) Han renser hestens hove 
B) Han rejser vegnerne på sømmene 
C) Han rejser vegnerne på sømmene 
D) Han polerer hestens hove 

 
37) En halerem gør at sadlen ikke…? 
 

A) Glider bagud 
B) Glider frem 
C) Glider til siden 
D) Glider under maven 

 
38) Hvilket af følgende er ikke et næsebånd? 
 

A) Krydsnæsebånd 
B) Kineton 
C) Cavesson 
D) Hackamore 

 
 
 
 
 



39) Hvilket af følgende er en staldfejl? 
 

A) Væve 
B) Sove 
C) Drikke 
D) Spise 

 
40) En nakkeskindsbeskytter bruges normalt til? 
 

A) For springning i terrænet 
B) For dressur konkurrencer 
C) Når man rider langs vejen 
D) Til transport 

 
41) Hvad er den ideelle hældning på hestens skulder? 
 

A) 25 – 35 grader 
B) 50 – 55 grader 
C) 35 – 40 grader 
D) 45 – 50 grader 

 
42) Når man rider, hvad har man så typisk under sadlen? 
 

A) Et tæppe/sadelunderlag?? Blanket? 
B) Dækken 
C) Sadelovertræk 
D) Et linned 

 
43) Hvilken type hegn er det bedste valg hvis man laver en indhegning? 
 

A) Pigtråd 
B) Hønsetråd 
C) Hegn af træpæle 
D) Fåre hegn 

 
44) Hvordan betegnes en høj sok? 
 

A) Et hvidt aftegn mellem næseborene 
B) Et hvidt aftegn der ikke går højere end til kodeleddet 
C) Et hvidt aftegn mellem øjnene 
D) Et hvidt aftegn der ikke går højere end til forknæet eller hasen 

 
45) Et gnavsår skyldes? 
 

A) En søm eller en skarp genstand laver hul på skindet  
B) Et spark 
C) Gnidninger fra snavset eller dårligt tilpasset udstyr 
D) Meget grundig rengøring 

 
46) Når man tilpasser et hovedtøj, hvor mange fingre anbefaler man mellem kæberemmen og 
hestens kæbe? 
 

A) 2 fingre 
B) 3 fingre 
C) 5 fingre 
D) 4 fingre 

 
 
 
 



 
47) Hvilke punkter på hesten vil du bruge til at måle dig til hvilken str. dækken, du skal bruge? 
 

A) Fra det højeste punkt på manken til haleroden 
B) Fra foran på skulderen til bagerst på bagparten 
C) Fra midten af bringen til bagerst på bagparten 
D) Fra det højeste punkt på manken til det midterste punkt nede under maven 

 
48) Trav er en? 
 

A) Tretaktet bevægelse hvor den momentært hænger i luften 
B) Totaktet bevægelse hvor den momentært hænger i luften 
C) Firtaktet bevægelse 
D) Firtaktet bevægelse hvor den momentært hænger i luften 

 
49) En hestefarve der består af store uregelmæssige brune og hvide områder, kaldes også: 
 

A) Piebald 
B) Appaloosa 
C) Cremello 
D) Skewbald 

 
50) Hvilken type børste bør man ikke bruge på en hest der går udendørs? 
 

A) Kardæsk 
B) Dandy strigle 
C) Vaskebørste 
D) Børste til hovolie 

 
 


