
 

 
SKJEMA FOR    RØNTGENUNDERSØKELSE - KLASSELØPSAUKSJONEN 2022 

Hester som skal meldes til auksjonen kan tidligst røntges 1. mars. 

 

Røntgenbilder som skal tas før åringsauksjonen, viktig informasjon! 
Kodeledd frambein: LM med sentrering føringskam dorsalt.  
Kodeledd bakbein: To skrå-bilder av hver kode ca 30 grader skrå opp fra vannrett plan (D30Pr70L-PlDiMO og 
D30Pr70M-PlDiLO). 
Haseledd: OCD projeksjon; (D45M-PlLO).  
Bakknær: OCD (litt skrått fra sideplan, ca 15 grader caudo-lat.- cran-med (Cd60L-CrMO). 
Dersom det er kliniske observasjoner på hesten som kan indikere skjelett og ledd-patologi, må aktuelle ekstra 
projeksjoner tas med. Bildene skal kommenteres av undersøkende veterinær.  
Bildene skal merkes med hestens navn, microchip nummer, dato, bein og posisjon lateralt eller medialt på bak-
kodene. Merke av gjeldende bein (H/V) skal plasseres lateralt. Merkingen skal være preget inn i røntgenfilmene 
(tusjmerking godtas ikke).  
Skjema for røntgenundersøkelse skal sendes inn på forhånd, innmelder er ansvarlig for at opplysningene fra 
undersøkelsen er korrekte. Skjema for røntgen undersøkelse sendes Det Norske Travselskap, Postboks 194, 
Økern, 0510 OSLO eller e-post: laila.stolpnes@travsport.no. Skjemaet skal sendes DNT snarest. 

 
Klinikk Dato 

Hestens navn UELN nr. 

Eier 

Adresse Postnr. / sted 

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. 

   Har vært operert, se epikrise/vedlegg. 

 
Sted / dato 

Underskrift / stempel Tlf. nr. 
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KOMMENTARER FRA VETERINÆR 
 

  Inspeksjon/ palpasjon før røntgenundersøkelsen, beskrivelse av eventuelle funn 

   

   
 

FRAMBEIN 

1. Sidebilde tåledd 

 
 

BAKBEIN 

1. OCD bilder begge bak-koder 

2. Horisontalt skråbilde begge haser 

 
3. OCD bilder begge bak-knær 

 
Hestens navn:                                                                                                    Signatur veterinær: 
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