
SKJEMA FOR RØNTGENUNDERSØKELSE
Hester meldt til auksjonen kan tidligst røntges 1. mars

Klinikk

Hestens navn

Eier

Adresse

Dato

UELN nr.

Postnr. / sted

Sted / dato

Underskrift / stempel Tlf. nr.

P              
              

Det bekreftes at hestens identitet er kontrollert, avlest microchip nr.:

Bilder tatt av undertegnede veterinær plasseres i følgende kategori:

  Ingen synlige røntgenforandringer, eller små avvik som vurderes som ubetydelig og/
eller innenfor normal variasjon.

  Røntgenforandringer som avviker fra det normale men anses, med størst 
sannsynlighet, å ikke ville påvirke hestens løpskarriere.

  Røntgenforandringer som avviker fra det normale og anses å kunne påvirke hestens 
løpskarriere.

  Røntgenforandringer som anses, med overveiende sannsynlighet, å ha eller ville få 
betydning for hestens løpskarriere.
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KOMMENTARER FRA VETERINÆR

VF

FRAMBEIN
1. Sidebilde tåledd

BAKBEIN
1. OCD bilder begge bak-koder

2. Horisontalt skråbilde begge haser

HF

VB

HB

VB

HB

Disse bilder må tas:
FRAMBEIN: 1. Sidebilde tåledd
BAKBEIN: 1. OCD bilder begge bak-koder
 2. Horisontalt skråbilde begge haser
Dersom det er kliniske observasjoner på hesten som kan indikere ledd-patologi, må aktuelle ekstra projeksjoner tas med.
Det er ønskelig, men ikke et krav, at det tas bilder av bak-knærne.
Bildene skal merkes med hestens navn, microchip nummer, dato, bein og posisjon lateralt eller medialt på bak-kodene. Merke 

for røntgenundersøkelse skal sendes inn på forhånd, innmelder er ansvarlig for at opplysningene fra undersøkelsen er korrekte. 
Selger av hesten er ansvarlig for at røntgenbilder overleveres kjøper sammen med hestepasset. Skjema for røntgen undersøkelse 
sendes Det Norske Travselskap, Postboks 194, Økern, 0510 OSLO eller e-post: laila.stolpnes@travsport.no. Anbefaler at skjema 
sendes DNT snarest etter undersøkelsen.

BAK-KNÆR
 Ikke undersøkt Ingen unormale funn
Beskrivelse av eventuelle unormale funn

Andre aktuelle opplysninger og funn


