
HULLBEDÖMNING                                            Din guide till en hälsosam häst 

Slim Varje Dag

Din hästs hull kan påverka både hälsa och prestation. Fetma kan öka belastningen på leder, hovar och lungor.  
För mer information om detta eller vid övriga frågor om NaFs produkter kontakta gärna våra produktspecialister på 
nafsweden@ryttarcompaniet.se naf-equine.eu/se

HEMLIgHEtEN äR aVSLöjaD

Markerad hjorthals.  
Smal och slapp vid basen 

Hjorthals. Smal och  
slapp vid basen.

Slank, men fast.

Ej markerad mankam  
(förutom hingstar).  

Fast nacke.

Något markerad mankam.

Markerad mankam,  
bred och fast. Fettveck.

Spänd hud över framträdande  
revben. Skarp ryggrad  

som syns tydligt.

Revben syns tydligt.  
Insjunken hud kring den  
framträdande ryggraden.

Knappt synliga revben. Väldefinierat 
kors med tunt lager fett. Ryggraden 

täckt, men kan enkelt kännas.

Revben precis täckta, men kan  
enkelt kännas. Ingen fåra längs  
med ryggen. Ryggraden täckt,  

men kan enkelt kännas.

Revbenen väl täckta, krävs  
fast tryck för att kännas. Fåra  

längs med ryggraden.

Revbenen begravda - går inte  
att känna. Djup fåra längs  

en bred rygg.

Spänd hud över kantigt bäcken. 
Djupa hålrum nedanför svansen. 
Smal och slapp på båda sidor  

om korset.

Baken insjunken, men smidig hud. 
Väldefinierat bäcken och kors. 
Fördjupning nedanför svansen.

Platt bak på båda sidor om 
ryggraden. Lätt fördjupning  

nedanför svansen.

Bakdel täckt av fett och  
rundad. Ingen fåra. Bäcken  

kan enkelt kännas.

Fåra fram till svansroten.  
Bäcken täckt med mjukt  
fett- kan endast kännas  

vid fast tryck.

Djup fåra fram till svansroten.  
Bäcken begravt - går inte  

att känna.
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Poäng             Hull                                                   Nacke                           Rygg & Revben                Bäcken

Lättfödda hästar behöver hjälp att hantera sin vikt, särskilt vid den här tiden på året med byte av säsong 
och rutiner som kan göra det svårt att balansera energiintag och träningsupplägg.  

Slim är ett fodertillskott som är enkelt att ge, designat för att tillföra naturliga källor av mikronäringsämnen till 
hästar på en begränsad diet. Slim arbetar också för att främja välbefinnande hos lättfödda hästar, som en 
del av en kalorikontrollerad foderstat för viktminskning. 

  


