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Body Condition  Score

ÖVER IDEALHULL
Revben kännbara med ett lätt överskott av överliggande kroppsfett. 
Skönjbar, men ej tydlig midja sett uppifrån. Lindrigt uppdragen 
buklinje sett från sidan.
Revben kännbara med svårighet, under ett tjockt lager av kroppsfett. 
Märkbara fettdepåer över länd och svansrot. Ej synlig, alternativt 
knappt synlig midja. Uppdragen buklinje kan eventuellt ses.
Revben ej kännbara, alternativt kännbara med hårt tryck, under ett 
mycket tjockt lager av kroppsfett. Stora fettdepåer över länd och 
svansrot. Ingen synlig midja eller uppdragen buklinje. Eventuellt 
utspänd buk.

Kraftiga fettdepåer över revben, längs ryggen 
och vid svansroten. Fettdepåer på hals och 
ben. Ingen synlig midja eller uppdragen 
buklinje. Tydligt utvidgad buk.

UNDER IDEALHULL
Revben, ländkotor, höftben och övriga benutskott tydligt 
synliga även på långt håll. Inget märkbart kroppsfett. 
Kraftig förlust av muskelmassa.
Revben, ländkotor och höftben tydligt synliga. Andra 
benutskott kan vara synliga. Inget kännbart kroppsfett. 
Lindrig förlust av muskelmassa.
Revben tydligt kännbara och eventuellt synliga utan 
överliggande kännbart kroppsfett. Ländkotornas övre 
utskott synliga, höftben skönjbara. Mycket tydlig midja och 
uppdragen buklinje. 

1

2

3

6

7

8

9

IDEALHULL
Revben tydligt kännbara 
med minimalt överliggande 
kroppsfett. Tydlig midja sett 
uppifrån. Tydligt uppdragen 
buklinje sett från sidan.

Revben kännbara utan 
överskott av överliggande 
kroppsfett. Synlig midja sett 
uppifrån. Uppdragen 
buklinje sett från sidan.
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