
VURDERING AF HULD                                               Din guide til en sund hest 

Slim Everyday

Din hests huld kan påvirke dens helbred og præstation, 
overvægt giver øget pres på led, hove og lunger. naf-equine.eu/dk

THE SECRET IS OUT

Markeret tynd hjortehals. Smal  
og slap ved overgang til ryggen  

og på hver side af kroppen.

Huden sidder tæt over  
udstående ribben. Rygraden  

er skarp og ses let.

Kantet bækken – huden er stram 
henover. Dybt hulrum under halen.

Tynd hjortehals, der er smal og 
slap ved overgang til ryggen.

Ribben er let synlige.  
Huden er stram omkring  

en let synlig rygrad.

Bagdel indsunken, men hud smidig. 
Bækken og krop er veldefineret.  

Dybt hulrum under halen.

Smal men fast.
Ribben er akkurat synlige. Kroppen  
er veldefineret, lidt fedt. Rygraden  

er dækket, men mærkes let. 

Ingen fedtkam  
(undtaget hingste). Fast hals.

Ribben er dækket, men mærkes let. 
Ingen ”tagrende” ned langs ryggen.  
Rygraden er dækket, men kan føles.

Dækket af fedt og rund.  
Ingen ”tagrende”.  

Bækken kan let mærkes.

Markeret fedtkam, bred og fast. 
Fedtfolder.

Ribben er dækket – kan ikke  
mærkes. Dyb ”tagrende” ned  

langs en bred ryg.

Dyb ”tagrende” ned mod halen. 
Bækken er væk – kan ikke  

mærkes.

Lille fedtkam.
RIbben er dækket, så man skal  

presse med fingrene for at mærke  
dem. ”Tagrende” ned langs rygraden.

”Tagrende” ned mod halen.  
Bækken er dækket af blødt fedt – 

kan kun mærkes ved pres.
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Score             Huld                                                           Nakke                           Ryg & ribben                      Bækken

Nøjsomme heste og ponyer har brug for hjælp til at holde vægten rigtig på denne tid af året, hvor sæsonen 
skifter, og de daglige rutiner ændres. Dette kan gøre det svært at balancere din hests kalorieindtag og træn-
ingsprogram. Slim er et tilskudsfoder, som er let at dosere, og som er designet til at forsyne hesten med 
mikronæringsstoffer fra naturlige kilder, hvis den er på en restriktiv foderplan. Slim understøtter et godt 
helbred hos nøjsomme heste og ponyer, som del af en kaloriekontrolleret foderplan for vægttab. 

Bagdelen er flad på hver  
side af rygraden.  

Lille hulrumunder halen.


