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HULDVURDERING

• Ribbenene og lændehvirvler kan 
let mærkes og ses på længere 
afstand.

• Tydelig fremtrædende 
knoglestruktur over haleroden med 
intet synlig fedtlag.

• Tydeligt tab af muskler.

• Kraftig indsunken bagkrop med 
overdrevet talje.

• Ribbenene kan ikke ses men 
mærkes med et moderat fedtlag. 

• En glat kontur over haleroden kan 
ses og knoglestruktur mærkes med 
et moderat subkutanfedtlag..

• Lidt mindre tydelig indhulning 
ved bugen. Mindre tydelig 
timeglasfigur.

• Ribbenene er svære at mærke. Tyk 
fedtlag. 

• En glat kontur eller lidt fortykkelse 
over haleroden kan ses og 
knoglestrukturen kan mærkes med 
et subkutanfedtlag.

• Mindre tydelig indhulning ved 
bugen. Siderne buler lidt udad.

• Ribbenene kan være synlige og 
mærkes let uden fedtlag.     

• Tydelig knoglestruktur over 
haleroden med et mindre fedtlag.

• Minimalt tab af muskler.

• Tydelig indsunken bagkrop med 
markeret talje.

• Ribbenene kan let mærkes med 
minimal fedtlag.    

• Skimte knoglestruktur 
over haleroden med lidt 
subkutanfedtlag.

• Indhulning ved bugen med let 
markeret talje.

• Ribbenene og andre 
knoglestrukturer er meget svære at 
mærke med ekstrem omfattende 
fedtaflejring.  

• Fortykkelse over haleroden kan 
ses og knoglestrukturen er næsten 
umulig at mærke.

• Frithængende bule under maven, 
ingen talje og siderne er udvidet 
markant set ovenfra. Fedtaflejring 
omkring lænden, nakken, ansigtet 
og lysken.
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• Ribbenene og lændehvirvler kan let 
mærkes og ses.

• Tydelig fremtrædende 
knoglestruktur over haleroden med 
intet fedtlag.

• Minimalt tab af muskler.

• Stærk indsunken bagkrop med 
overdrevet talje.

• Ribbenene kan ikke ses men 
mærkes let med et tyndt fedtlag. 
Andre knoglestruktur skal let kunne 
mærkes med et tynd fedtlag i 
mellem.  

• En glat kontur over haleroden 
kan ses og knoglestruktur kan let 
mærkes med lidt subkutanfedtlag.

• Indhulning ved bugen samt 
proportioneret timeglasfigur.

• Ribbenene er meget svære at 
mærke. Omfattende fedtaflejring 
omkring andre knoglestrukturer.

• Fortykkelse over haleroden kan ses 
og knoglestrukturen er sværere at 
mærke.

• Synlig bule under maven, ingen 
talje og siderne er udvidet markant 
set ovenfra. Fedtaflejring omkring 
lænden og nakken.


