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Guide til showmanship  
 
Med disse forslag vil du have det grundlæggende at bringe din kvie til dyrskue. Dyrskue er 
sjovt; dyrskue er et sted at få venner og være social. Dyrskue er også en konkurrence, 
hvor du har brug for at gøre med al din passion og køre for at få dit dyr så klar som du kan.  
 
Konkurrere i ringen med dine venner; få arbejdet gjort så godt som du kan! Fejr, når du 
vinder og fejrer med andre, hvis dine venner vinder. Dyrskue er en god sport, også selvom 
du ikke er i den form, du tænkte at være. Arbejd hårdere og forbedre dig til næste gang. 
Dette er, hvordan det vil lykkes for dig! 
 
 

Erica Rijneveld 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hæftet er oversat af Avlsforeningen Dansk Holstein efter tilladelse fra EHRC 

 

  



Udvælgelse 
 
Først og fremmest skal du have et dyr, som du kan arbejde med til din 
konkurrence. Nogle retningslinjer for at vælge dit dyr:  

 

1. Markeret forende og skulder, går op ad bakke for forenden 
2. Lang åbne ribben, malkepræget! 

3. Rent hoved og hals 
4. Korrekt haleparti 

5. Korrekte klove og ben 
6. Nem måde at bevæge sig på 

7. Tilpas størrelse i forhold til hendes alder; konkurrencedygtig størrelse i hendes 
klasse 

8. Viser en stærk toplinje 
 

Selvfølgelig dyret skal være sammensat korrekt og du skal være sikker har en 
kvie, der passer til din højde.  

Hvis der er potentielle køer til udstilling i din stald, så sikre dig at du avler på 
dem på det rigtige tidspunkt, da det kan være en kommende kvie til 

showmanship.  

Den mest rare og venlige 
kvie eller din yndlingskvie er 

måske ikke nødvendigvis en 
dyrskuevinder. Altid 

vurdere hendes stamtavle 
og selve kvie. Vær sikker 

på, at hun er fri for store 
fejl. Prøv at analysere eller 

bede nogen om udtalelse. 

 
 

  



Sådan kan du forbedre din kvie i opvæksten 
 
En masse små ting gør din udstillingskvie på den måde, hun skal være. Det 
starter med råmælk og ren opstaldning.  

Når kalve begynder at blive anbragt sammen skal der altid være plads til dem 

og man ikke har overbelægning i boksen. Mulighed for fangegitter kan være med 
til at holde et bedre øje på dyrene ved fodring. Vær sikker på, at der ikke er for 

meget størrelse forskel på kalve i et hold. På den måde vil kalvens vækst være 
mere konsekvent, og der vil ikke være så meget aggressiv konkurrence mellem 

kalve.  
 

Du må ikke fodre dine kalve for længe på kalveblanding 

efter fravænning; ellers vil de danne mere fedt i stedet 
for at vokse. Kalveblanding har en lavere andel af 

protein, efter fravænning bør du få dem på omkring 
40% protein eller sojabønner for at lade dem vokse i 

højden. Hø er afgørende for at ribben udvikles korrekt.   
 

Foder er med til at opretholde væksten, men hold øje 
med din kalv, så hun ikke bliver for fed eller for tynd. 

Foder med roepiller (begrænsede mængder) 
derhjemme for at lade dem vænne sig til smagen. Sørg 

for, at dine fodringstider er konsekvente!  
 

Frisk luft og motion er vigtigt at øge spise og vækst!  
 

Ekstreme vommet kvier bør vandes ordentligt.  

  



Sådan træner du din kalv 
 
Efter at have valgt din kvie, bør dit træningsprogram starte! Begynd at binde 
kvien op med en blød grime til at strække hendes hals og få hende vant til den 

højere position af halsen. Vær sikker på at du bruger en grime, der har samme 

virkning som lædergrime, det vil sige har pres under hagen. Bind din kvie op på 
den måde, hendes hoved skal holdes i ringen. Vær sikker på, at det sted, du 

binder hende er sikkert op, så hun ikke kan hoppe over noget eller såre sig selv. 
Du må ikke stille hende i direkte sol eller i et smalt sted. Vær sikker på, at i 

begyndelsen er du omkring, så hvis hun bliver stresset, er du der for at 
kontrollere situationen. Bind hende op med en knude, der kan løsnes hurtigt.  

 
Efter at hun er stille og vant til at have 

grime på, kan du begynde at gå og træne 
med hende. Tålmodighed og tror på det, 

er en af de vigtigste ting, når du får dine 
kvier trænet til showmanship. Start først 

med reb grime, og hvis det virker så kan 
du træne hende med læder grimme med 

kæde under mulen.  

 
Træn din kvie til at hun kan gå på en 

kontrolleret måde. Lær hende også at 
stoppe og lytte til din hånd, så vil hun 

lytte til dig bedre på show dag, når du har 
brug for at gøre flere stop og bevægelser. 

Lad hende vænne sig til mærkelige lyde 
og distraktioner. Lad indimellem nogen 

bevæge sig rundt om din kvie på samme 
måde som en dommer gør, så det vil ikke 

være mærkeligt for hende på show dag. 
Brug altid din højre hånd til at holde 

hendes hals eller hendes skulder for at 
kontrollere hende mere.  

Forsøg ikke at lære hende alt på én gang. 

Træning tager tid og kommer trin for trin, 
både for trækker og kvie.  

Når du træner med et lædergrimmen skal 
du  være sikker på, at du har den rigtige 

pasform af grimme. Næsebåndet skal 
placeres jævnt, så det passer over næsebroen midtvejs mellem dyrets øjne og 

næse. En grime, der er for stor, vil give dig mindre kontrol og giver et mindre 
udseende af dyret.  

En del af træningen er også at tage sig af fødderne. Korrekt vedligeholdelse og 
beskæring har en varig indflydelse på kviens bevægelse.  

God klovbeskæring af klovene kan få kvien til at stå mere korrekt. 

 
 



Klipning 
Fitting er det job, der tager tid, praksis og tålmodighed. Du er nødt til at klippe 

og øve på andre kvier, før du føler dig tilfreds med det job, du gør. Vær ikke 
bange for at begå fejl, vi har alle lavet dem. Se hvordan mere professionelle 

fitter gør og spørg dem gerne, da dette hjælpe dig til at forstå bedre den måde, 
du har brug for at klippe, især hvordan de arbejder med håret på bestemte dele 

af kroppen. Hvis du lige er begyndt, så prøv på andre kvier, før du klipper din 
mønstringskvie.  

 
Sørg for, at dit dyr er rent og tørt, før du begynder at klippe. Det hjælper dig 

med at gøre et bedre stykke arbejde, og det vil være bedre for dit udstyr, især 
dine klippeknive. Prøv at klippe på et sted, hvor der er nok lys, naturligt lys er 

det bedste! Vælg også et sted med et rent fladt gulv. Først forberede dit udstyr 

og være klar, før du binder dit dyr. Bind dit dyr på et behageligt niveau, samme 
højde, som det vil vise på.  

 
Før du begynder at klippe, bør du tjekke din kvie. På denne måde ved du, hvilke 

knive du skal bruge, og hvilke fordele og ulemper kvien har. En god klipper kan 
få kvien til at til at se bedre ud efter klipning. Håret der er klippet før er altid 

nemmere at arbejde med. Hvis du klipper din kvie seks uger før showet og i 
ugen hvor showet er, vil 

du have virkelig godt hår 
at arbejde med. Ved 

klipning træner du håret til 
at vokse og det nye hår er 

altid en bedre kvalitet.  
 

Sørg for altid at have et 

system når du klipper, så 
du ikke har problemer, når 

du er færdig. Når du 
begynder at klippe så 

afslut hende, ikke gå væk 
eller gøre noget andet 

under dit klippearbejde. 
  



 

Blæs overlinien op, holde blæseren tæt på børsten og blæse op mod håret. Før 
du begynder at klippe, skal du sørge for, at håret er lige. Klip det grundlæggende 

i toppen. Overlinien på kvierne er et specifikt skridt i forberedelserne til et show. 
En god overlinie får kvien til at ligne en kvien med en god overlinie. Første niveau 

overlinien holder man maskinen med to hænder og i en lille vinkel. Arbejdet skal 

ske fra begge sider, så vinklen på overlinien vil være den samme; kontrollere 
det ved at stå på bagsiden af dit dyr. Så klip siderne. Hold fingeren på bunden 

af klipperen, så du ikke har en linje, som du ikke kan komme ud. Vær sikker på 
at du blander siderne ikke bare klipper det hele. Du har gjort et godt stykke 

arbejde på overlinien, hvis man ser bagfra på kvien og kan se en klipning hvor 
du får mixset din klippen på kroppen i et din overlinie.  

   
Når du har lavet dette ris, kan du begynde at klippe kroppen. Sørg for at du 

klipper mod håret, og forsøge at følge linjerne på kroppen. Det er lettere at 
klippe tættere på det område af overlinien, når du har afsluttet det første snit af 

overlinien. Hvis du ønsker at lave mavehår er det vigtigt, at hårene er blæst op, 
før du begynder at klippe linierne. Færdiggør dette med samme kamme som du 

klipper kroppen med, det lettere først at afslutte begge sider, før du begynder 
at klippe ben, hoved og hals.  

 

Benene, hovedet og halsen skal klippes med en mere tæt klippekniv. Ved halsen 
skal du starte inde på indersiden af 

skulderen. Pas på, at du ikke klippe en 
del overlinien af når du klipper halsen. 

Hoved og hals er ikke altid de nemmeste 
dele at klippe. Stå stille ved siden af 

kvien med klippemaskinen kørende så 
hun vænner sig til lyden, begynd 

dernæst på siden af hovedet. Klip 
ørerne med en mindre klipper. Du bliver 

nødt til at løsne op din grime til at klippe 
alt.  

 

  



Ved klipning af benene skal du være forsigtig ved haserne. Glem ikke de 

indvendige ben. En af de sværeste steder er den del tæt på kloven. Klip det 
langsomt og hold klipperen i forskellige positioner for at få alt håret af. Klip alt 

håret mellem forbenene med klippeknive beregnet til ben. For at undgå at man 
kan se en forskel er det vigtigt at man laver en pæn overgang 

  

Når du har klippet det hele, kan du køre over igen med nogle små klippere til at 
give en ekstra speciel look og klip de pletter, der var svære at klippe.  

 

 
  



Klip ører og hale også.  

 
Efter dette kan du blæse din overlinie igen og 

klippe den efter på samme måde som tidligere. 
Sørg altid for at lave en pæn overgang. 

  

Efter klipning kan du vaske din kvie og spray evt. 
kvien med en spray som kan være med til at gøre 

hårene mere skinnende.  
 

Ikke alle dyr er ens, det er derfor, altid vigtig at 
vurdere hvilke klippeknive man skal bruge.   

 
Knive kan bruges på den store klipper: 

Normal GT502/GT501 eller GT505 

  Oster 84 AU / GT505 eller Heiniger 23 

Tæt  Tighter down Oster 84AU / GT505 eller         

Heiniger 23 

 

Tættere  

  Tight down Oster 84AU – GT505 eller   

Heiniger 23 
          Gt 511/ GT 505 eller Heiniger 23 
          Heiniger 31F/15 eller Heiniger 31F/ 23 

Knives om kan bruges på en lille klipper: 
 10 (kan sammenlignes med 501/502), 15, 30, 

40 og 50. 40 og 50 klipper tættere – anvendes 
indersiden af ørene og halen, pas du på med at 

anvende en meget fin kniv på sorte dyr 
 

  



Organisering af dit udstyr & show rutine 
Hvis du er organiseret, før du går til showet vil du have en masse mindre stress.  

Tag dig tid til at læsse din trailer med dit udstyr, der er nødvendigt på showet. 
Vær sikker på, at når du er færdig med showet du organiserer alt dit materiale 

derhjemme, så du ikke vil have nogen overraskelser næste gang du skal afsted 
af manglende ting, når du begynder at pakke til det næste show. Lav en liste 

over ting, du har brug for som standard for showet. Få din klippeboks rengjort 
efter showet og erstatte tomme flasker sprays osv. Hav knivene skarpe, og dine 

klippere er rene.  
 

Når du ankommer til showet, bør du dele dit hold. Nogle skal lave klar hvor 
dyrene skal stå, mens andre kan vaske og andre kan tømme traileren. Hvis du 

virkelig ønsker at være effektiv, har du strøelse klar, før dyrene ankommer.  

 
Prøv at strøelsen under dyrene så hård som muligt. Brug halm og spåner i lag 

for at have en stabil strøelse i sidste ende. Brug en fork til at flade strøelsen og 
bank strøelsen sammen med. Brug et bræt til at udjævne kanterne. Det er rart 

at binde dyrene i et bindsel, som bindes til gerne 2 steder så dyrene ikke kan 
komme over til de øvrige dyr i rækken.  Alternativ kan du binde dem med en 

rebgrime. Arranger dine dyr efter størrelse og organisere nok plads til dem. Glem 
ikke tavler til dine dyr med nyttige og læsbare oplysninger. Hold alt rent og 

ryddeligt.  
 

Når dine dyr ankommer i 
pladsen, skal du sørge for, at 

der er hø foran dem. Fodre 
kraftfoder og vand på de 

sædvanlige tidspunkter. Kvier 

vil derefter hurtigt kende 
rutinerne. Hold madrassen ren 

ved at fange gylle og urin. 
Hver morgen når der vaskes 

og bygges madrassen op igen 
og nyt hø tildeles, så de vil 

være komfortable på alle 
tidspunkter. Gør dine pligter 

tidligt, så når folk kommer ind, 
har du alt ryddeligt og rent.  

 
I løbet af dagen bør du fodre 

dine dyr hø. Når de står op, 
kan du give dem en lille 

mængde hø hver gang. På denne måde vil du hjælpe dit dyr til at spise noget 

flere. Foder kun kraftfoder som du gør derhjemme!  
 

  



Show morgen 
Vær sikker på at du starter i tide! Du ønsker ikke at lade den dag, du arbejdede 

mod ender i et rod, fordi du ikke har de ting under kontrol. Gør dit arbejde på  
den måde, du er vant til. Bestem du bliver nødt til at begynde tidligere, hvis 

showet starter tidligt. Når kvierne er tørre, kan du begynde at blæse overlinien 
op. Når du har overlinien blæst op kan du sætte hende tilbage i rækken for at 

lade hende spise!  
 

Også du kan begynde at fylde kvien op med roepulp omkring 3 timer før showet. 
Sørg for at sætte roepulp i vand aftenen før, så det hele er klar!  

 
Giv hende små mængder. Hvis hun er træt af det, bland det med noget 

kraftfoder eller TMR. Det er vigtigt, at dine dyr er fyldte når de skal i ringen! 

Sørg for du selv er omklædt før du laver sidste 
finish på dit dyr til at gå til ringen. Gør den sidste 

forberedelse omkring 25 minutter før holdet er 
planlagt, så du vil have tid nok. Børst hende af, 

giv et skinnende produkt, farve overlinien og sør 
for benene gøres hvis, hvis det er nødvendigt. 

Rengør ører og næse og bruge nogle fluespray 
om sommeren. Når din klasse kaldes ind, er det 

tid til at gå til ringside. Vær aldrig for sent på 
den.Holdet vil blive bedømt uanset om du er klar 

eller ej! 

 

  



 

Showmanship 
DU og din kvie skal begge vise jeres bedste. Alt det arbejde, du gjorde 
derhjemme og ved showet... Dette er det rette tidspunkt at vise. Det er også tid 

til at være afslappet og rolig, selv om det ikke altid er let. Vær sikker på at du 
har den korrekte påklæding på, bukser, skjorte og ordentlige sko. Dobbelttjek, 

om din kvie er ren og skinnende. Glem ikke at kontrollere, om der er hø eller 
halm under maven.  

 
Hold din kvie med din venstre hånd, samtidig 
skal du holde rullen med læderstroppen og 

kæden i denne hånd. Din højre hånd skal være 
på brystet eller halsen på kvien. Gå forlæns ind 

i ringen indtil alle konkurrenter er i ringen så 
vender man og går baglæns. Undgå at undvige! 
Hav opmærksomheden på dommeren og din 

kvie. Find den rette fart. Fokuser på dig selv i 
ringen og bliv ikke distraheret af folk omkring 

ringen forsøger at give signaler. Vis din kvie, som 
om du er stolt af hende og med ynde. Hold en 
god afstand mellem dig og den forangående. Du 

er ansvarlig for rummet foran dig. Også holde en 
vis afstand fra siden som dommeren skal være i 

stand til at gå rundt om din kvie.  
Afhængigt af ringen skal du være opmærksom 
på, at alle dyrene skal være inde i ringen, når de 

kommer ind. Nogle gange, hvis du er den første 
til at komme ind, skal du stå stille et øjeblik for 

at lade de sidste dyr gå ind i ringen. Aldrig 
passere et dyr, der står stille foran dig. Du må 
ikke stoppe med at gå i showet ringen, 

medmindre dommeren fortæller dig. At flytte ud af trit og komme langt ind i ringen er 
en alvorlig fejl.  

 
Hvis dommeren beder dig om at stoppe, skal du få din kvie til at stå korrekt så hurtigt 
som du kan. Det bagben tættest mod dommeren skal være længst bagude. Ret 

overlinien og om nødvendigt sætte tryk halen ned. Gør, hvad der skal til for at lade 
kvien vise sit bedste. Overdrive ikke dette ved at vise alt, hvad du ved, til dommeren. 

Kun gøre, hvad der er nødvendigt for at lade din kvie se godt ud.   
 
Vær opmærksom på nogle ting, hvis dommeren observerer dig og din kvie: 

• håndtering af kvien godt og roligt 

• støt din kvie, når hun ikke lytter 
• tillid 

• passende hovedhøjde og rette størrelse på grimen 

• albue ikke for høj af dig som mønstre 
• dyrets næse, skal ikke pege i luften 

• få din kvie lige, hvis dommeren er bag kvien 
• flytte benet, når dommeren går rundt om dig 

• flytte hovedet, når dommeren trækker i huden eller føler ribbenene 
• flytte med dommeren, også når går foran dig 



Efter dommeren har inspiceret individuelt vil han begynde at rangere. Når 

dommeren peger dig ud, gå fremad til det sted, hvor dyrene vil blive linet op. 
Begynd at gå baglæns igen, hvis du er tæt på hvor du skal stå.  Benstilling ved 

første og sidste i kvien skal være åben (samme både som når en dommer 
stopper dig). Dem der er i midten, bør placere kvien ben så hun ser bedst ud. 

Arbejd altid på at lave overlinen lige. Flytning af dit dyr i rækken bør ske ved at 

skubbe eller trække, ikke ved hjælp af dine fødder. Vær opmærksom på 
dommerens placering. Når dommeren går foran rækken, følg dommeren og få 

dit dyr  på dyret til at se lige og opmærksomme ud.  

Nogle gange er du nødt til at flytte i rækken. Tag grimen i venstre hånd, gå 

fremad, med uret rundt om kvien, tilbage gennem dit hul, igen med uret til den 
sted dommerne henviser dig til. Også baglæns kan være en mulighed, selv om 

den første nævnte bruges regelmæssigt.  

En anden ting, der kan ske nogle gange, er, at dommeren ønsker at se toppen 

af klassen, så han kan få et bedre kig. Dommeren vil bede dig om at stoppe eller 
vende om.  

I nogle tilfælde, er niveauet højt om 
dommeren vil have trækkerne til at bytte 

kvie. Hvis dette sker, bør du have et 
hurtigt kig på kvien, hvad skal du være 

opmærksom på med hende.   

Mange gange laves 2 rækker i 
konkurrencen – først en foreløbig og 

efterfølgende en afsluttende række. Vær 
opmærksom indtil du får tildelt en roset. 

Vær en god sportsfolk og lykønske dem, 
der vinder.  

 

  



Hvordan man skal fungere som en værende showman 

➢ Hold kviens hoved op og gå lige ud i ringen 

➢ Bær ordentlig hvidt tøj og  hårde sko (ingen 
telefon, cigaretter osv.) 

➢ Gå med uret 
➢ Drej kroppen mod dyret (gå baglæns), når alle 

konkurrenter er i ringen  
➢ Hold en passende afstand mellem din kvie og 

den foran gående 
➢ Hold øje med dyret og øje med dommeren når 

som helst 
➢ Hold afstand mellem dig og ydersiden af 

ringen, så dommeren kan gå rundt om dig og 

kvien 
➢ Reager hurtigt på dommeren 

➢ Når du bliver kaldt på række, drej og gå 
forlæns, så du kan gøre effektivt og hurtigt 

➢ Line up, dit dyr skal stilles lige og placere benene godt 
➢ Når dommeren kommer til foran dyret, drej hovedet lidt mod dommeren 

➢ Skift position i rækken: Sørg for, at du går ud af dit sted med uret, tilbage 
i den position, hvor du var, gå fremad og gå tilbage (med uret) til det sted, 

du er nødt til at skifte til.  
➢ Når du er blevet trukket ud for anden gang – gå en kort tid forlæns og der 

efter baglæns igen 
➢ Vær konkurrenceklar, men vær også en god sportsmand!   

➢ Aldrig argumentere i ringen, vær professionel 
  



Små fejl 
 

o Upassende grime (farve) 
o Reb i grimen er upassende 

o Snavs eller støv i hårene 

o Ben ikke klippet eller andre dele ikke klippet pænt 
o Ufuldstændig klipning 

o Gå baglæns i ringen (start) 
o Hold hovedet forkert i ringen 

o Justere benstilling ved hjælp af dine fødder. Der kan foretages en lille 
korrektion 

o Din arm er udstrakt  
o Du går sidelæns med små trin når ud viser din kvie frem 

o Dyret er ikke opmærksomt 
o Dyr vil visse tidspunkter ikke håndteres 

o Hår under maven er ikke børstet 
o Næsepartiet ikke tørret ren 

 

  



Mellemstore fejl 
 

o Ikke iført hvidt tøj eller tøj, som 
er i dit landets regler  

o Upassende tøj, der markerer 

udstilleren eller opdrætteren eller 
andre kommercielle formål 

o Kender ikke fødselsdato, 
kælvningsdato, forventet 

kælvningsdato, osv. 
o Irriterer dyret for meget 

o Ikke i stand til at skjule en lille 
fejl på dyret ... vigtigt, når du 

viser dit dyr 
o Grimen ikke i rette størrelse og 

sat forkert på  
o Holde i læderstroppen for langt 

fra dyrets hoved 
o Have en finger i ringen på 

lædergrimmen 

o Albuer for højt oppe 
o Holder ikke en lige linie på dyret fra hoved til hale 

o Vil placere bagben ved hjælp af dine egne fødder 
o Kommer for sent ind i holdet 

o Mangler at skjule for meget skin under mulen, når det er nødvendigt 
o Ude af stand til at vise dyr til den bedste fordel 

o Langsom reaktion på dommer i ring 
o Ikke opmærksomme nok 

o Viser for meget (overviser) eller kigger for meget efter dommeren  
o Trækker for langsomt 

o For langt inde i eller uden for ringen 
o Forkert afstand mellem dyr 

o Svigt i skifte ben (ben på siden af dommeren skal være åben altid med 
kvier, køer ben nærmest dommeren fremad) 

o Gå ikke hurtigt nok på række, når du trækker ind på række 

o Skubber eller slår andre dyr, når du trækker i ringen 
o Efterlader for meget plads i mellem dyr i rækken  eller lave en lige række 

o Har følgende med tyggegummi, cigaretter, telefoner osv. 

 
 
  



Hvordan man skal fungere som en showmanship dommer 
Det kan ske, at du vil blive bedt om at bedømme shows. Her er nogle tips til, 

hvordan man skal fungere som en showmanship dommer. 
 

✓ Som showmanship dommer skal du være opmærksom på reglerne og t 
være enig med reglerne. Dommeren skal også være forsigtig, når dømme 

familie eller pårørende der er for tæt involveret og bør være, til enhver 
tid, upartisk. Dommeren bør forberede sig på forhånd ligesom man gør 

når man bedømmer på et dyrskue til en bedømmelse. Konkurrenter tager 
showmanship alvorligt, de træner hårdt for det.  

 
✓ Lad altid dyrene cirkel omkring dig. Døm aldrig dyr i hjørner eller tæt på 

udgangen, da dyr ikke altid kan vise det bedste der. Du kan be deltagerne 

bytte kvie, men det anbefales kun, når det er tæt som en evt. finale. 
Rangere de bedste deltagere op!  

 
 

✓ Giv begrundelser, gerne til alle ikke kun toppen. De andre konkurrenter 
har brug for årsagerne samt at få det bedre i deres showmanship.  

 
✓ Gå tilbage til rækkerne, når du har bedømt og besvare spørgsmål, når 

dette er nødvendigt. Med showmanship vi gerne lære yngre generation, 
hvordan tingene skal foregå i ringen og ønsker at gøre dem mere 

begejstrede for at vise dyrene frem for alle. Glem aldrig, at de er vores 
fremtid! 

  



Ordbog 
English Deutsch Español Français 

Back Rücken Línea dorso-lumbar Dos 

Barrel Rumpf Vientre, abdomen Baril 

Chest/Brisket Brust Pecho Poitrine 

Chine Rücken Dorso Garot 

Crops Schulterblatt Retroescápula Arrière de l’épaule 

Dew claw Afterklaue Dedo del menudillo Ergot 

Ear Ohr Oreja Oreille 

Elbow Ellenbogen Codo Coude 

Eye Auge Ojo Oeil 

Face Stirn Cara Face 

Flank Flanke Flanco (babilla) Flanc 

Forearm Unterarm Antebrazo Avant-bras 

Forehead Stirn Frente Front 

Head Kopf Cabeza Tête 

Hip/Hipbone Hüfte Ilion (punta del) Hanche 

Hock Hacke Corvejón Jarret 

Hoof Klaue Pezuña Sabot 

Jaw Kiefer Mandíbula Mâchoire 

Knee Kniegelenk Rodilla Genou 

Loin Niere Lomo Rein 

Mammary veins Milchadern Venas mamarias Veines mammaires 

Muzzle Flotzmaul Morro Muffle 

Neck Nacken Cuello Cou 

Pastern Fessel Cuartilla Pâturon 

Pin, pin bone Sitzbein Isquión (punta del) Pointe de la fesse 

Poll Horn Testud Corne 

Ribs Rippen Costillas Côtes 

Back ribs Hintere Rippen Costillar posterior Dermieres côtes 

Fore ribs Vorderrippen Costillar anterior Premieres côtes 

Rump Becken Grupa Croupe 

Shoulder Schulter Espalda Épaule 

Shoulder (point of) Schulter (Spitze) Hombro (punta del) Épaule (pointe de) 

Stifle point Kniegelenk Babilla Grasset 

Switch Schwanzquaste Borlón de la cola Toupillon 

Tail Schwanz Cola Queve 

Tail-head Schwanzansatz Nacimiento de la cola Attache de la queve 

Teats Zitzen Pezones Trayons 

Thigh Schenkel Muslo y nalga Cuisse 

Throat Hals Garganta Gorge 

Thurl Umdreher Coxo-femoral Trochanter 

Udder Euter Ubre Pis 

Fore udder attachment Vordereuteraufhängung Inserción anterior de la ubre Attache antérieure 

Rear udder attachment Hintereuterhöhe/-
aufhängung 

Inserción posterior de la ubre Attache postérieure 

 

  



 
 


