Typebeskrivelse for Dansk Simmental
Racepræg:
Hoved:
Hals og bov:
Bryst og side:
Kam:

Kort og kraftig hals. Fast bov med god bredde i manken.
Velrundet, veludfyldt, ikke for dyb.

Stærk, muskuløs og bred med jævn overgang til lænd.
langt, bredt, muskelfyldt, svagt hældende med ikke for højt ansatte omdrejere. Svagt
markeret halerod accepteres.

Kryds:
Lemmer:

Yver:

Passende stort, hvidt, markeret.

Bred, lige og muskuløs, med jævn overgang til kryds.

Lænd:

Lår:

Stor, harmonisk, lang og muskuløs med et roligt temperament.

Veldimensionerede, stærke. Baglemmerne med lige bagudrettede haser med ikke for
stor (passende) bøjning. Stærke ikke for lange koder. Forlemmerne med lige fremadrettede (parallelle) klove.
Dybe og brede.

Ikke for stort, velophængt, med ikke for store patter.

Højde for max karakter ved kåring:

Køer > 147 cm

Tyre > 157 cm

Sådan kåres en simmental efter det lineære kåringssystem

Når et dyr kåres, kigges der på forskellige egenskaber. Der gives en karakter for hver af disse . Når disse er givet,
udregnes de samlede point for krop, lemmer osv. For hver egenskaber findes der et ideal for racen og ligeledes et
gennemsnit for racen. Nedenunder kan du se, hvordan racegennemsnittet er for de enkelte egenskaber og du kan
ligeledes se, hvordan det optimale er. Den grønne pil er raceidealet og den blå pil er racens gennemsnit 2004. Det er
vigtigt at vide, at ikke alle egenskaber vejer lige meget i den samlede udregning af den endelige kåring. Og bemærk
at hvis f.eks. Idealet ligger på 8 er det lige så slemt hvis dyret befinder sig på 9 end hvis det befinder sig på 7!

Nu kan du jo skrive denne side ud og gå ud i din egen stald og lege kåringsdommer - du kan f.eks. Sammenligne
dine egne dyr med hinanden. Det er en god måde at finde ud af hvilke insemineringstyre du skal bruge for de har jo
alle sammen kåringstal. Så kan du finde den tyr, som har styrke på de egenskaber hvor din ko har svaghed. Du kan
jo også tage den i baglommen til dyrskuet! Eller bruge den til at bestemme, hvilke dyr du skal have med til skue.

