
 
Velkomst ved Helle Dalsgaard, dejligt at se så mange en trediedel af medlemmer er mødt. Vi synger 
Livstræet. 
 
1. Stemmetællere 
Jette Ømark og Inger Iversen Sørensen foreslået og valgt. 
 
2. Dirigent 
Jørgen Elkjær foreslået og valgt. 
Jørgen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.. 
Som sker ved udsendelse af indkaldelse senest 14 dage inden afholdelse. 
75 deltager i generalforsamlingen 
 
3.  Beretning 2017 samt avlsberetning ved Helle Dalsgaard 
Mindeord. 
2017 efterlader et stort tomrum i avlerskaren, da vi har måtte sige farvel til to betydelige avlere. Først i 
februar vores gennem mange år trofaste revisor Aksel Poulsen, No. En af de yngre og nyere avlere, som 
gjorde en stor indsats i avlsarbejdet, og i fremstilling til diverse skuer var han ganske flittig. En al for pludselig 
og tidlig død og vore tanker går til den nærmeste familie, som har mistet et fast holdepunkt i livet. Vores håb 
er, at du Sofie vil føre avlen videre i din fars ånd. 
I slutningen af året måtte Kresten Møller Avlsforeningens tidligere formand og herefter revisor opgive 
kampen mod kræften efter næsten 2 års sygdom. D. 15. december på en lidt trist og grå dag blev han stedt 
til hvile fra Albæk Kirke, en smuk ceremoni og herefter mindesammenkomst i forsamlingshuset, hvor mange 
holdt tale om Kresten liv og levned, hvilken betydelig person han var i lokalområdet, hvilken entusiasme han 
indgik og bidrog til de ideer og projekter, han interesserede sig for. Familie menneske var han til 
fingerspidserne, og der efterlader han sig et stort tomrum og savn, som der vil gå lang tid før bliver udvisket. 
I Avlsforeningen. Den Jydske Hest var han formand i 11 år og har siddet i bestyrelsen, som næstformand 10 
år forinden, inden han i 2012 overdrog posten til undertegnede. Jeg holdt en mindetale, som er trykt i 
beretningen, men vil her lige fremhæve nogle ting. Kresten var en princippernes mand, ikke altid af mange 
ord, men man vidste altid, hvor man havde Kresten. Han holdt fast i den jydske hest som en ren avlet race 
med en solid type. Han var meget lydhør over for nye ideer, som blev diskuteret og så taget en beslutning 
med slutkommentaren ”og såd’n blyw’rt. Kresten, vi vil savne dig som den faste klippe, du var i Den Jydske 
Hest, du deltog i alle kåringer og landsskuer, mange år som aktiv dommer, du var et fast holdepunkt i 
standen sammen med AneMette og AneMette, vi håber, at vi stadig må trække lidt på dig i 
bemandingsplanen. Og så er det jo op til de unge generationer at føre det kæmpe avlsarbejde videre, som 
er påbegyndt 
De kærligste tanker går herfra til alle jer, som har mistet jeres kære og jeg vil bede jer alle i forsamlingen om 
at rejse jer op og ære deres minde. 
 
Formandens Beretning 2017 aflagt på generalforsamlingen d. 3. februar 2018. 
2017 blev et anderledes år. Vi fik søsat projektet Fælles Hingsteopdræt efter mange års snak om, at det 
kunne være en god ide, således så mange hingste blev bevaret og fremstillet til kåring. Efter ansøgning og 
tildeling af ressourcer fra Bevaringsudvalget, nogen tovtrækkeri, overtalelser, bearbejdelser af afstamning og 
slægtskabsanalyser mødte 12 friske unghingste ind i starten af maj hos Niels Holger Fisker, Nibe. Der var 
massiv landsdækkende pressedækning på både radio og DR1, så projektet har vagt megen interesse i 
hesteverdenen. Hingstene er fulgt nøje, blevet målt, nogle er blevet tilkørt, nogle tabte sig, andre udviklede 
sig, men hvor er det en harmonisk flok, der fungerer godt sammen. Vi afholdte en besøgsaften i august hvor 
folk selv kunne medbringe kaffe og kage, hvor var vi heldige, det var nok årets eneste sommeraften, hvor vi 
sad uden for og drak kaffe på Helle og Niels Holgers terrasse efter plagene var inspiceret og vurderet ude på 
engen. I oktober havde hingsteejerne så mulighed for, at få tilkørt deres hingsteplage, hvilket 7 benyttede sig 
af. En stor tak skal lyde til Nordjydens bestyrelse og kørselsteamet der omkring, - alle som ikke har deltaget i 
tilkørselsweekenderne før, tror jeg blev ganske overrasket over, hvor langt man kan komme på en weekend 
til trods for, at hingstene knap nok havde haft en grime på siden, de blev lukket ud. En stor tak skal lyde til 
Helle og Niels Holger for den store indsats og gæstfrihed I udviser. Vi glæder os i bestyrelsen til at følge dem 
gennem 2018 og ikke mindst at se dem til kåring i 2019. 
Efterspørgslen efter jydske heste er stadig tilfredsstillende, det er især handicapheste og tilkørte heste, der 
er størst efterspørgsel efter. Jeg ville ønske at man kunne vække interessen for avlen også, vi kunne godt 
bruge nogle flere og gerne yngre avlere til at tage over på mange af de trofaste avlere, som har været aktive 
gennem en menneskealder, men hvor dåbsattesten nu siger stop. Lad være med at slagte jeres hingsteføl, 



de hingste som måske ikke avlsmæssige er særlig interessante, få dem kastreret og tilkørt/tilredet, der er 
brug for dem. 
Bevaringsudvalget har atter i år bevilliget kr. 25.000 til foreningens drift og afholdelse af medlemsaktiviteter. I 
foråret kunne hoppe- og hingsteejere søge om tilskud, 500 kr. pr. hoppe og kr 3000,- pr hingst hvis de havde 
givet afkom 2016. Det er da en hjælp til avlen, men jeg ved også godt, at det er i forbindelse med bedækning 
og foling, at der kan komme nogle uforudsete udgifter. 2017 var også året, hvor Aksel Poulsen gerne ville 
afløses på hestenes plads i Bevaringsudvalget. Niels Holger Fisker stillede beredvilligt op og blev valg med 
stort flertal i august måned. Når man sidder der, er man jo repræsentant for alle racerne dvs. 
Frederiksborgere, knabstruppere og jyderne – den post ved jeg, han kan udfylde til UG. 
Igen i år har vi modtaget sponsorat fra OK som følge af medlemmernes køb af brændstof, telefoni mv. godt 
3000 kr. blev det, så brug endelig løs og få evt. naboerne med, så vi kan få lidt flere penge i kassen. 
Smertensbarnet bliver jeg også nødt til at nævne. Facebook siden har slet ikke fungeret optimalt, der 
kommer for få opdateringer og tanken med f.eks. hingsteprojektet var jo netop, at det var meningen, at der 
løbende skulle billeder ind på siden, så alle også ikke jydeavlere kunne følge med i projektet. Jeg bliver tit 
spurgt om, hvordan det går, om vi er tilfredse mv. af mange af mine kunder, der har læst og set det i 
pressen, så jeg er den første til at indrømme, at det simpelthen bare ikke har været godt nok. Vi skal have 
det diskuteret og taget nogle beslutninger på førstkommende bestyrelsesmøde, så opdateringerne kommer 
løbende. Det samme gælder for hjemmesiden, hvor der også sker alt for lidt. 
Så til årets gang i foreningen. Vi måtte aflyse vores planlagte kursus i januar pga. manglende tilslutning, så 
vi overvejer, hvordan kursusaktivitet skal udbydes i fremtiden.  
Ellers startede året sædvanen tro med generalforsamlingen d. 4. februar med i alt 58   fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. Forsamlingen forløb i god ro og orden og specielt hingsteopdrættet vakte 
megen debat. Morten Cargo var inviteret til at give et oplæg om udvælgelsen, hvilket han gjorde med stor 
entusiasme og interesse. Der var genvalg til bestyrelsen og forslaget om oprettelse af et nyt kontingent ”ung 
i jydsk hesteavl” blev vedtaget. Jeg vil gerne takke Jer medlemmer for jeres input til diskussionerne, det er 
dejligt, når der er en aktiv medlemsskare, som deltager på positiv måde. 
Efter generalforsamlingen gjaldt det så den årlige hingstekåring på Lykkeshøj. Den mindste kåring i mands 
minde med kun 4 fremmødte hingste og en enkelt til omkåring. 
Kåringen forløb som følger: 
Ældre hingste: 
Milano: 9 point (uændret) 
3 års hingste: 
Valentin: Fløj, 9 point + sølvmedalje, bestået og vinder af lydighedstesten 118 point(140) for slæde 
Mosegaardens  Buster: 8 point, ej aflagt lydighedstest 
Big Diamond: 7 point, bestået lydighedstest for slæde 83,5 point (140) 
Malte Tindbæklund: 7 point, bestået lydighedstest løfte ben 78 point(80) 
Hestens Værns mønstringsmedalje gik til Helle Graves for mønstring af Mosegaardens Buster. 
Atter i år skal der lyde en stor tak til hjælpepersonale, udstillere, dommere og tilskuere, det er en fornøjelse, 
at I bakker op om hingstekåringen. 
På landets skuer var de jydske heste atter i år fremstillet i fint antal og god kvalitet. De vækker opsigt og 
respekt når de møder frem i stiveste pus, er velopdragne og bliver fremført på bedste vis; Der er altid respekt 
om den jydske hest, når vi deltager i fælleskonkurrencer og 2017 var ingen undtagelse, der blev taget flere 
titler på tværs af racerne på flere af skuerne – hjertelig tillykke med dem. Og det er jo ikke kun det stiveste 
pus man ser dem i. Mange heste må trække i arbejdstøjet og vise hvad de kan bruges til i dag, agility, 
miljøtræning, dressur, skovtur, handicaphest, kørsel, skovbrug, kaperkørsel, bryllupskørsel, film, ungarsk 
post, rulleskøjter, markarbejde osv osv. Der skal lyde en kæmpe tak til alle jer, der bruger den jydske hest og 
viser dem frem, så der er en efterspørgsel efter brugsheste, hvis det I viste med jydske heste ikke duede, så 
ville der jo ingen efterspørgsel være. Bliv ved med at vise den jydske hest i avl og brug så vi kan skabe 
fornyet interesse for dem. I kan selv læse i beretningen, der er mange indlæg fra brugerne landet over- det 
er fantastisk stof at læse. 
Så blev det jo september måned, der traditionen tro bød på føl- og plageskuer samt hoppekåring. Vi glædes 
i bestyrelsen over den store tilslutning, der er når der inviteres til skue og arrangementer. I alt 81 
katalognumre fordelt på 4 pladser og 4 hjemmekåringer, det er da helt fantastisk 27 3års hopper, hvoraf de 
16 var fremstillet på Lykkeshøj var et imponerende syn. I alt blev der kåret 35 hopper og en ej fremmødt. 
Revsø: 3 hopper med 9 point og sølvmedalje, 4 hopper med 8 point og 1 hoppe med 7 point 
Lyngså: 3 hopper med 9 point og sølvmedalje og 3 hopper med 8 point 
Gørlev: 1 hoppe med 8 point 
Hjemmekåring: 1 hoppe med 9 point og 3 hopper med 8 point. 
Lykkeshøj: 2 hopper med 10 point og guldmedalje, 4 hopper med 9 point og sølvmedalje, 9 hopper med 8 
point og 2 hopper med 7 point. 



Antallet af udstillede føl og plage var også helt i top i alt blev der udstillet 3 1 års hingste, 9 1 års hopper, 12 
hingsteføl, 15 hoppeføl samt 5 2 års hopper. 
 
Årets Hoppe blev Hedvig fra Helle Dalsgaard, Farsø 
Årets 2 års hoppe blev Elektra fra Helle Dalsgaard, Farsø 
Årets føl blev Asta fra Lene og Henning Kristensen, Daugbjerg 
Lydighedstesten var igen i år også med god tilslutning, både i Revsø men i særdeleshed på Lykkeshøj, hvor 
i alt 14 ud af de 16 fremmødte hoppe aflagde lydighedstest til UG. Vi er glade for og stolte af i bestyrelsen. at 
der bakkes op om lydighedstestene. Det giver genklang i hestekredse og blandt beslagsmedene, at der nu 
stilles krav til hestene, og de faktisk godt kan løfte ben. Vinder af lydighedstest blev som følger: 
Revsø 
Ældre hopper: 
Ingrid med 76 point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Sikkeline med 76 point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Katrine med 70,5 point ud af 110 mulige point. Lange liner 
3 års hopper: 
Dagmar med 79 point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Asta med 78point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Lindøgaard`s Saia med 128 point ud af 140 mulige point. For slæde - vinder 
Kira med 67,5point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Noma aflagde ikke prøve. 
Gørlev: 
Stense med 70 point ud af 110 mulige point. For lange liner 
Lyngså: 
Ældre hopper: 
Johanne aflagde ikke prøve 
Enggårdens Julle aflagde ikke prøve 
3 års hopper: 
Silvia med 75 point ud af 80 mulige point. Løfte ben - vinder 
Sdr. Dams Olga ikke aflagt prøve 
Anemone ikke aflagt prøve 
Sdr.Dams Oda ikke aflagt prøve 
Lykkeshøj: 
Frida med 80point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Valeri Tindbæklund med 79 point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Isolde med 123 point ud af 125 mulige point. Under rytter 
Mosegaardens Nala med 108 point ud af 110mulige point. Lange liner 
Katrine med 78 point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Fie Tindbæklund med 78 point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Nylunds Kristina med 76 point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Mariposa med 76 point ud af 80 mulige point. Løfte ben 
Viola med 103 point ud af 110 mulige point. For lange liner 
Thorup Fenja med 129 point ud af 140 mulige point. For slæde - vinder 
Hedvig 115 point ud af 125 mulige point. Under Rytter 
Magdalena med 107 point ud af 125 mulige point. Under rytter 
Alexandrina med 106 point ud af 125 mulige point. Under rytter 
Alvilda med 101 point ud af 125 point. Under rytter 
Lisbeth ikke aflagt prøve 
Mie ikke aflagt prøve 
Hestens Værns mønstringsmedalje blev vundet af: 
Revsø: Christian Morten Iversen med Ingrid 
Lyngså: Martin Elkjær med Silvia 
Gørlev: Anna Themsen med Stokholts Tut 
Lykkeshøj: Janni Feldager med Alexandrina 
Et kæmpe stort tillykke med de aflagte prøver. 
Kære lokalforeninger: I gør en kæmpeindsats for den jydske hest. Der arrangeres brugsarrangementer, 
sociale sammenkomster, tilkørselsdage pløjetræf, åben stald, soignering, foredrag og meget meget mere. I 
gør en enorm forskel for de nye hesteejere, hvis de er interesseret, I slæber dem med og hjælper dem, det 
er ret fantastisk. Samhørigheden og fællesskabet har en kæmpe stor betydning og er ofte et af de 
argumenter, jeg hører, når der er nye hesteejere, som henvender sig. Jeg håber jeres ildhu vil fortsætte i  
mange år fremover – tak alle sammen. 



Det var årets gang i Avlsforeningen Den Jydske Hest et spændende år med specielt et overskyggende tiltag 
– nemlig Hingsteopdrætningsprojektet. Jeg vil takke alle de deltagende hingsteejere, der gjorde projektet 
muligt, jeg vil håbe vi får en god debat senere på generalforsamlingen om afslutningen af projektet. En stor 
tak skal også lyde til Sine Møller og Jette Ømark, i to arbejdsbier er uundværlige til hoppekåring, 
katalogfremstilling, indtastning af bedømmelser, diplomer osv. osv. Tusind tak skal I have. Bestyrelsen har 
været en sammentømret enhed, vi har haft mange diskussioner altid i en god tone, I har sommetider fået en 
opsang, når jeg synes der skete for lidt eller tingene tager for lang tid, men I har aldrig taget det ilde op. 
Birgit, du har valgt at sige stop efter 21 års bestyrelsesarbejde. Birgit du er en person, man altid ved hvor 
man har, du er positiv, fleksibel og imødekommende når vi diskuterer, du giver altid din reelle mening 
tilkende og bakker fuldstændig op om vores beslutninger. Vi vil komme til at savne dig i bestyrelsen, men 
respektere at du nu synes, der skal nye kræfter til. Tusind tak for dine mange års indsats i Den Jydske Hest 
og tro mig, vi skal nok finde nogle tillidsposter til dig. Det er mit håb at det gode samarbejde vil fortsætte i 
den nye bestyrelse – tak for indsatsen til nu. Seges har atter i år været en aktiv medspiller, der uden at kny 
fremskaffer de bilag og statistikker, vi har behov for – en stor tak til jer også. Tro ikke vi står stille i Den 
Jydske Hest; de kommende arbejdsopgaver i 2018 bliver en opdatering/nye retningslinjer for hjemmesiden 
og facebook, beslutning om sikring af brugen af hingstene, der deltager i projektet og afslutningen af dette 
og endelig arbejdes der på et kursus med specielt vægt på bevægelse, som vi gerne skulle få i støbeskeen i 
løbet af 2018.  
Tak alle sammen for jeres aktive deltagelse på alle fronter i promoveringen af Den Jydske Hest, troen på og 
materialet til at bevare Den Jydske Hest som en renstammet race er intakt. 
 
Øvrige info: 
Husk at tilmelde jer på SEGES hvis I ønsker nyhedsbreve fra SEGES og ligeledes en opfordring til at 
tilmelde jer elektronisk post fra den jydske hest, det er alt andet lige nemmere at udsende remindere på 
tilmelding og diverse oplysninger hen ad vejen. 
 
 
Hestekongres 2018 
Fuldt hus 
God beretning, forventet stigning på 4% i bedækningstallet fra 2016. 
2017 blev året hvor den Nye Hestelov trådte i kraft, når vi taler jydske heste med størst ændringer i 
boksstørrelse, lysindfald og loftshøjde. Det er endnu ikke tilladt at have dem gående ude i vinterhalvåret 
uden læskur 
Der arbejdes videre på transportforordningen og bødestørrelser 
Ideen om et nyt stort Hesteevent center omkring Århus Væddeløbsbane er i støbeskeen. 
Gode tværfaglige indlæg: ”træning af den unge hest”, ”Nyt i ormebehandling”, 
”den nye skattelov”(specielt beskatning af små hobbyejendomme september 19). ”hoppens indflydelse på 
føllets indlæringsevne”, ”den gamle hest, gigt mv”, ”nye teknikker i reproduktionen”(embryo transfer, 
befrugtning i reagensglas 
 
Hingstelisten gennemgåes. 
 
 
Jens Henrik Hansen: har man overvejet at lægge 2 lydighedstest sammen fx 
Helle Dalsgaard: nej vi har snakket om der skal strammes lidt op med bedømmelsen 
IB Amdisen: Hvorfor fik hingsteplagene beroligende da de skulle have ordnet ben 
Helle Dalsgaard: de fik en sprøjte for at smeden ikke skulle være helt smadret, de fik en beroligende og blev 
ordnet uden boks på 2,5 timer 
Sussi Rasmussen: hvad med kørende hingsteejer der kommer til hoppen 
Helle Hedelund Thomsen: vil hellere køre og hente hoppen, så har man faciliteterne derhjemme 
Sussi Rasmussen:  kan man gøre mere opmærksom på det 
Jørgen Elkjær: man skal huske der er støtte penge til hingste 3000 
Ellen Margrethe Godiksen: Alle vil gerne bruge de 3 hingste på toppen 
Jørgen Elkjær: jeg ser ikke helt sådan på det, hoppeejere tager tit til den nærmeste 
Harald Hansen: når vi har lukket hingst og hoppe sammen har der oftest været føl. 
Helle Dalsgaard: I må gerne prikke til hoppeejerne at de skal køre til hingst 
Jørgen Elkjær: måske kan det være nemmere hvis støtten blive hævet 
Niels Holger Fisker: der er ikke planer om at hæve støtten 
Jørgen Elkjær: så synes jeg du skal tage det med 
Sine Møller: hvis det er transporten der er problemet, skal man så få tappet flere hingste. 



Helle Dalsgaard: man kan køre langt med en hoppe for det det koster at få tappet 
Jacob Gnistrup: mange på Sjælland har ikke hoppen stående hjemme, de skal til dyrlæge til hingst og tænke 
på føllet efterfølgende. Det er billigere at købe et føl end at avle et føl 
Jørgen Elkjær: ja men det stopper på et tidspunkt hvis bedækningstallene er så lave 
Henrik Jessen: i projektet kan det ses vi ikke mangler hingste, vi har snart en hoppe pr hingst. Jeg lavede 
aftale om at leje hopper bedække og få føllet. Den ene venter føl. Måske avlsforeningen kan holde øje med 
om der er hopper rundt i landet. Jeg dækker foder, dyrlæge osv., alle udgifter. Gratis medlemskab, jeg har 
tilbudt gratis bedækning og håber de bliver aktive medlemmer ad den vej. 
Helle Hedelund Thomsen: vi kunne have en standardkontrakt på hoppe leje liggende på hjemmesiden 
Niels Peter Riis: folk får ikke bedækket fordi de ikke kan sælge, der skal reklame til. 
Ellen Margrethe Godiksen: der er masser der vil købe, men de skal have haft hovedtøj på 
Christina Matsson: de bliver solgt på handicap/koneheste til 18000 men så er de også tilkørt/tilredet 
Beinta Dam: kan være svært at finde ud af hvor de ældre hingste går, ved gpdt hingstelisten er på 
hjemmesiden, jeg har været ude for en hingst var død da jeg ringede på en 
Helle Dalsgaard: Vi lægger hingsteliste på i foråret, men ikke altid vi får noget at vide om den er død, men 
den burde tages af. 
 
Beretning om avlsarbejdet 2017. 
Der har været både været positive og negative takter i 2017. Bedækningsantallet faldt igen i år, og vi har dd. 
nået 79 bedækninger mod 106 sidste år: På samme tid sidste år hed antal registrerede bedækninger 97, så 
der skal forventes et lille fald. Antallet af fødte føl i 2017 var ligeledes et fald i forhold til 2016, kun 55 
registrerede føl er indberettet, til gengæld var der mange tab af fostre/føl på anden måde, og regner man 
dem med, bliver følprocenten ikke så ringe endda. Det er mit indtryk, at hoppematerialet er til stede, folk 
trækker simpelthen bare ikke til hingst, og det er lidt ærgerligt, når der nu er efterspørgsel på hestene. 
Stigningen til kr. 500 fra Bevaringsudvalget til de avlsdygtige hopper er måske ikke en stor nok gulerod til, at 
der er flere, som trækker til hingst. 
Det positive i avlsarbejdet er selvfølgelig igangsætningen af vores hingsteprojekt, hvilket jeg vil komme ind 
på lidt senere i beretningen. 
Vi skal starte med at se på antal kårede dyr i 2017. Kun 4 hingste mødte op til kåring, jeg kan som sagt 
tidligere ikke mindes så få hingste til kåring, og det var da en årgang med i alt 80 fødte føl. Vi kan kun håbe, 
at der møder flere op i 2018, så antallet af avlsaktive hingste kan stige igen. Det er jo enormt vigtigt i så lille 
og lukket en avlspopulation, at vi har mange hingste til rådighed for at minimere indavlen. Årgangen som 
helhed gav en kåringsprocent på 37,5 %, og det kan vi være godt tilfredse med. 
Årstal Føl-procent Antal føl Heraf kårede Kåringsprocent 
1991 52 128 43 33 
2000 50,6 121 49,som 3 eller 4 

års 
40 

2002 50 110 48 43,6 
2003 46,2 102 34 33 
2004 53,3 120 11+38=49 40,8 
2005 47,5 115 14+29=43 

 
37,4 

2006 53,5 123 7+32=39 31,7 
2007 
 

44,4 111 8+27=35 31,5 

2008 45,4 118 8+28=36 30,5 
2009 56,0 97 8+27=35 36,1 
2010 52,4 122 10+39=49 40,2 
2011 52,2 104 7+26=33 31,7 
2012 51,2 108 8+27=35 32,4 
2013 56 89 9+25+1=35 39,3 
2014 74,8 80 4+26=30 37,5 



2015 51 51   
2016 65,1 76   
2017 50 55   
 
Når vi snakker kåring bliver jeg selvfølgelig også nødt til at nævne lydighedstestene selvom jeg også 
remsede den op i min tidligere beretning. Specielt i Randers med i alt 14 aflagte test er et fantastisk 
fremskridt i promoveringen af den jydske hest’s sind og arbejdsomhed 
Lydighedstest Antal point 
Slæde                               4 heste 118+83,5+128+129= 114 point 
Rideprøve                        5 heste 123+115+107+106+101=   110 point 
Lange liner                      4 heste 70,5+70+108+103=  89 point 
Løfte ben                        13 heste 78+76+76+79+78+67,5+75+80+79+78+78´76+76=  

76,7 point 
 
Der var i alt 14 som havde fravalgt. Vi glædes over i bestyrelsen den gode tilslutning, der er, man har trænet 
derhjemme, og uden tvivl vil det give bonus fremover. Det er så vigtigt at vise, hvad den jydske hest kan 
bruges til, specielt når vi snakker afsætning. I ønskes alle rigtig hjertelig tillykke med de veludførte 
lydighedstest i 2017. 
Så blev det dyrskuesæson. Den jydske hest var flot repræsenteret, 2017 var ingen undtagelse med i alt 134 
fremviste heste. Der blev udstillet en hoppefamilie og 4 afkomsgrupper efter hingste.  Det er stadig en 
fornøjelse at se, så mange som bruger en masse tid på at gøre hestene klar til dyrskuer, og jeg er jo nødt til 
at nævne, at den jydske hest igen i år var den størst udstillede race på Landsskuet med i alt 47 tilmeldte dyr. 
Atter i 2017 blev der taget flere fællestitler landet over;  Hedvig fra Helle Dalsgaard -  Bedste hest i 
Fjerritslev, Isabella fra Poul Otto Pedersen - Bedste hoppe på Gl. Estrup, Holly fra Inger Iversen Sørensen 
og Birgit Jørgensen – Bedste følhoppe i Åbenrå, Ravn’s Freja fra Klaus Ravn – Bedste føl i Skive, Antoinette 
fra Helle Dalsgaard – Bedste følhoppe i Herning, Hedvig fra Helle Dalsgaard – Bedste 3 års hoppe i Herning, 
samling efter Elvira Bedste samling uden konkurrence. Et kæmpe stort tillykke med alle fællestitlerne, nu 
håber jeg ikke, at jeg har glemt nogle.  
Fløj dyrene fra Landsskuet var som følger: 
Bedste 3 års hingst: Valentin fra Aulum Hesteavlsforening 
Bedste 2 års hingst var Max fra Helle Dalsgaard 
Bedste følhoppe var Antoinette fra Helle Dalsgaard 
Bedste 3 års hoppe var Hedvig fra Helle Dalsgaard 
Bedste 2 års hoppe var Mosegaardens Nicoline fra Holger Hedelund 
Bedste goldhoppe var Virkelyst’s Ditte fra Sofie Poulsen 
Bedste vallak var Thor fra Christina Winningstedt 
Bedste føl var Cimon af Lavrens fra Ivar Lavrens 
Landsskuet er noget helt specielt, det største udstillingsvindue vi har i Den Jydske Hest specielt i år med ikke 
færre end 10 følhopper, og så kunne vi godt have ønsket lidt flere hingste, dog var det positivt at der var 
tilmeldt 6 2-års hingste. Ud over en fantastisk udstilling bliver jeg også nødt til at nævne vores show, som i 
2017 viste alle facetter af den jydske hest. Tak alle I ildsjæle der møder op, laver tekster og musik, kommer 
med brugsheste i alle størrelser. Et ungt par, som senere er blevet nye jydeejere, kom hen og sagde til mig:” 
Helle – det show vil jeg bare ride med i, hvor er I fantastiske til at tage alle med på alle niveauer og så 
alligevel få en helhed ud af det – bedre kompliment kan man vist ikke få. 
På de øvrige lidt større skuer har der også været vist en masse flotte showindslag, og mange af dem kan I 
læse om i beretningen. Jeg vil slutte dyrskuesæsonen 2017 med en kæmpe stor tak til alle udstillere, 
showdeltagere og hjælpepersonale – I har gjort det fantastisk igen igen. 
I 2017 blev der bedækket i alt 79 hopper, hvoraf de 15 blev bedækket af 3 års hingstene, det er selvfølgelig 
ikke godt nok, men vi må jo holde in ménte, at der faktisk kun blev kåret 4 hingste, og det kun er de to, som 
har bedækket. Jeg ved dog i skrivende stund, at der er en mere, som har bedækket, men det bliver en lille 
årgang føl i 2018. Der kommer jo altid nogle indberetninger efter nytår, men antallet af bedækkede hopper 
kommer ikke helt op på niveau med de foregående 4 år. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der skal til 
for at få flere hoppeejere til at lade deres hopper bedække, for jeg er sikker på, at hopperne er derude? 
 
Årstal Antal bedækninger Hvoraf 3 års 

hingste 
% fordeling 



1990 242 38 16 
1999 228 20 10 
2002 211 67 32 
2003 221 93 42 
2004 220 68 31 
2005 234 60 26 
2006 231 31 14 
2007 245 (260) 64 25 
2008 228 79 35 
2009 219 51 23 
2010 199 41 21 
2011 198(205) 37 19 
2012 151 34 22,5 
2013 110 21 19 
2014 92 30  (+16) 33 
2015 117 31+ (2) 28 
2016 97 21 22 
2017 79 15 19 
 
 
I beretningen, ser I registreringsprocenterne efter de forskellige hingste, og vi kan se, at den gennemsnitlige 
ifolings-/registreringsprocent er på 62,4%. det tal kan vi nok godt være tilfredse med, men der skal flere føl 
til. I 2017 har Valentin bedækket flest hopper nemlig 11 stk efterfulgt af Carlo med 10 og Milano med 8. 
Der blev født i alt 55 føl hvoraf ca. 50 stadig står opført som levende. Højeste ifolingsprocent på de hingste, 
som har bedækket over 5 hopper, var Cæsarion med godt 89%.  
Ud af de ikke afmeldte føl fra 2017 er der lige mange hoppe- og hingsteføl dvs. 25 af hver. Regner vi med en 
gennemsnitlig kåringsprocent på 35% giver det kun 18 kårede dyr i 2020 
I 2016 årgangen er der 31 hopper og 38 hingsteføl, dvs. forventeligt 11 kårede hopper og 12 kårede hingste 
I 2015 årgangen 25 hopper og 19 hingste, dvs 42% af hingsteføllene bliver fremstillet til kåring, idet der jo er 
8 hingste meldt til kåring. Det er egentlig helt i orden, og forventeligt vil der blive fremstillet ca. 10-12 hopper. 
Med disse betragtninger kan vi jo kun konkludere, at tilgangen af nye aktive avlsdyr er faldende, så det er 
vigtigt at få ifolet de hopper, som der er. Det kan blive svært at opretholde en renracet avlspopulation med 
en tilgang på sølle 20 dyr pr år.    Disse facts fik mig til at kigge lidt i statistikkerne i alt er der registreret 1116 
jydske heste fra 2000 -2017, hvis man så regner med at mindst 50% er døde af de heste, der er fra 2008 og 
før 25% i de sidste årgange, så vil der være ca. uden de er blevet afmeldt er der ca. 691 tilbage(antaget et 
gennemsnitlig antal føl på 63 pr. år).        15-16-17 årgangen udgøres af 163 individer, så skulle der være ca 
528 voksne heste hvor måske 2/3 er hopper dvs 352 avlsaktive hopper. Disse tal er taget på alle 
registrerede hopper. Hvis man så i stedet kun antager de kårede individer, så er der registreret 451- 40%= 
270 individer + 35% af163= 58 (fra sidste 3 årgange) dvs i alt max 328 avlsdyr at arbejde videre med og så 
er de næste 3 generationer taget med. 
---Gisninger men der er en population af hopper, som ikke bliver bedækket, det er nogle af dem, vi gerne 
skulle have fat i. 
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EJYH 
2687 

AUGUST  4 2 0 0 0 0 50,0 4 

JYH 2722 CARLO  2 1 0 0 0 0 50,0 10 
JYH 2720 CÆSARION  9 8 0 0 0 0 88,9 6 
JYH 2706 HEDEN'S NOAH  2 0 1 0 0 0 50,0 1 
EJYH 
2632 

HOLGER DANSKE  0 0 0 0 0 0  1 

EJYH 
2619 

JEPPE  3 3 0 0 0 0 100,0 0 

JYH 2702 KIKHAVNS GOTFRED  2 2 0 0 0 0 100,0 1 
JYH 2696 KIKHAVNS GUNNAR  9 6 0 0 0 1 77,8 0 
EJYH 
2591 

LAURITZ  3 0 0 0 0 0 0,0 0 

EJYH 
2689 

LESTER  7 3 0 0 0 0 42,9 0 

JYH 2698 LUKE  3 2 0 0 0 0 66,7 7 
JYH 2716 MAGNUS  5 2 1 0 0 0 60,0 0 
JYH 2732 MALTE TINDBÆKLUND  0 0 0 0 0 0  2 
JYH 2726 MARINUS  3 1 0 0 0 0 33,3 3 
EJYH 
2643 

MATTIAS  2 0 0 0 0 0 0,0 1 

JYH 2705 MIKKEL  7 2 2 0 0 0 57,1 3 
JYH 2714 MILANO  11 4 1 0 0 0 45,5 8 
JYH 2712 MOESGAARD'S HANSI  6 3 0 0 0 0 50,0 5 
EJYH 
2671 

MOSEGÅRDENS LIPTON  3 1 2 0 0 0 100,0 1 

JYH 2718 NYMARKENS SLEIPNER  2 1 0 0 0 0 50,0 0 
JYH 2721 RANGSTRUPGÅRDES 

HAAKON  
2 2 0 0 0 0 100,0 7 

JYH 2713 RANGSTRUPGÅRDES 
HERTUG  

2 1 0 0 0 0 50,0 4 

EJYH 
2693 

RASMUS  2 0 0 0 0 0 0,0 0 

JYH 2725 TJALFE  4 3 0 0 0 0 75,0 3 
JYH 2717 UFFE  4 4 0 0 0 0 100,0 0 
JYH 2729 VALENTIN  0 0 0 0 0 0  11 
JYH 2715 VIRKELYST'S MORTEN  4 4 0 0 0 0 100,0 1 

  
101 55 7 0 0 1 62,4 79 

 
Medlemstallet 
Medlemstallet er jo også et udtryk for, hvordan det går i Den Jydske Hest. Vi må jo nok konstatere, at der er 
et lille fald, så kære jydefolk, få nu meldt de nye medlemmer til, når de køber deres første hest – det første år 
er jo som sagt gratis, og flere af dem fortsætter som medlemmer efterfølgende, men de skal føle en 
samhørighed for at blive der – så der ligger opgaven, som vi alle skal løfte i fællesskab. 
 



 
I avlsberetningen bliver jeg selvfølgelig også mødt til at ligge lidt facts frem omkring ”Projekt Fælles 
Hingsteopdræt”. Det er enormt spændende at følge, jeg har gennem hele perioden set dem ca. hver anden 
måned, og de udvikler sig meget forskelligt og i forskellige tempi. Nu er de selvfølgelig på stald om vinteren, 
får wrap ad libitum og tildeles korn samt mineraler 1 gang daglig. Der er et par stykker, som måske ikke 
fylder helt så meget, som flokken generelt, de bliver bundet op og fodret om aftenen også. Vi glæder os til at 
se, hvor store, de er blevet, når de lukkes ud til foråret. Senere på dagen skal vi diskutere afslutning af 
projektet og sikring af brugen af de deltagende hingste. 
Jeg synes lige jeg kort vil gennemgå udvælgelsesproceduren sidste år. Først fik Morten Cargo en liste over 
alle fødte hingsteføl 2016, jeg gennemgik den og sorterede nogle fra, som enten var døde, kastreret eller 
solgt på anden vis. Hernæst blev der skelet til faderen, og der blev udvalgt hingste efter 12 forskellige fædre. 
Dernæst lavede Morten Cargo beregninger på de pågældende hingsteføl’s beslægtningsgrad med individer i 
årgangene 2012-2016, da det jo overvejende vil være disse årgange, de skal besørge. Ud fra disse 
beregninger blev der så valgt 12 hingste ud efter 12 forskellige fædre med mindst beslægtning. 
Indsyningsdagen havde jo stor bevågenhed fra mediernes side, så det var dejligt og har medført mange 
spørgsmål fra andre avlsforbund om projektets forløb mv. 
Hingstene blev jo målt og vurderet på indsyningsdagen og efterfølgende blev de målt i forbindelse med 
beskæringen her i november måned. Jeg har forsøgt at lave en graf over ændringerne i de forskellige 
parametre, og den bliver selvfølgelig mere interessant til næste år. 
 
Med disse ord vil jeg slutte avlsberetningen 2017, endnu en stor tak til de mange ildsjæle, der gør en 
kæmpeindsats landet over, men i særdeleshed et kæmpe stort ønske om, at der vil blive trukket flere hopper 



til hingst, så vi igen kan nå op på 80-100 føl om året. Så god vind i 2018.

 
 
 
4. Regnskab ved Henning Kristensen 
Henning gennemgik regnskabet. 
Synes regnskabet ser fornuftigt ud, computer med mere er trukket helt fra i 2017. 
Sine Møller: Der er ikke mange der har en bestyrelsespost der har en post på 1900 kroner, det er flot. 



Bestyrelsen takkede for rosen. 
Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 
5. Valg til bestyrelsen 
Helle Dalsgaard takkede Birgit Jørgensen for mange års tro tjeneste. 
Birgit takkede bestyrelsen for 20 fantastiske år, vi har haft mange gode konstruktive snakke og altid gået 
derfra i god stemning. 
På valg er Birgit Jørgensen (ønsker ikke genvalg), Henning Kristensen og Helle Hedelund Thomsen. 
De foreslåede præsenterede sig selv. 
Henning Kristensen 59 stemmer Valgt 
Helle Hedelund Thomsen 52 stemmer Valgt 
Henrik Jessen  49 stemmer Valgt 
Bertram Sørensen 8 stemmer 
Søren Bull  42 stemmer Suppleant 
  1  ugyldig 
 
6. Valg af revisor  
Nyvalg af begge revisorer, flest stemmer for 2 år  
Foreslåede personer præsenterede sig selv. 
Carsten Sørensen 56 Valgt for 2 år 
Aksel Poulsen  32  
Søren Bull  42 Valgt for 1 år 
  1 blank 
  3 ugyldige 
 
 
7. Indkomne forslag,  
Der er ingen indkomne forslag. 
 
8. Vedtægts ændring 
Der var ingen ændringsforslag stillet. 
 
9. Dommer til afstamningsbedømmelse  
På valg er Helle Hedelund Thomsen for en 2 årig periode. 
Helle Hedelund Thomsen   Valgt  
 
10. Valg af dommer til hingstekåring 
Jonas Kristensen 48 stemmer Valgt 
Jesper Sørensen 16 stemmer  
Ellen Margrethe Tværgaard   4 stemmer 

1 blank  
2 ugyldig 

 
11. Valg af dommer til hoppekåring  
Nyvalg af 2 suppleanter 
Beinta Dam  18 stemmer 
Jesper Themsen 47 stemmer Valg som suppleant i 2019 
Christina Mattson 21 stemmer  
Henning Kristensen 48 stemmer Valgt som suppleant i 2018 
  3  blank 
  1 ugyldig 
 
12. Valg af mønstringsdommer 
På valg er Karina Elkjær og suppleant Henrik Jessen 
Karina Elkjær  Valgt 
Henrik Jessen  Suppleant 
      
 
13. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter Aktiv 500,- , Familie 700,- ,Bruger/ Passiv 350,- og Ung i Jydsk 
hesteavl 300,- 



Vedtaget 
 
14. Fastsættelse af stambogsbidrag og kåringsgebyr 

a. Hingste uændret, kåringsgebyr og stambogsbidrag betales af Avlsforeningen Den 
Jydske Hest 

b. Hopper/vallak uændret: Stambogsbidrag kr. 400 pr. hoppe også ved omkåring, hvis 
der sker ændringer. 
Kåringsgebyr: 
1. hjemmekåring: kr. 1100,- for den første hoppe 

                         kr. 600,- for den anden hoppe 
                                                       kr. 500,- for de følgende hopper 

2. Kåring på de af bestyrelsen anførte pladser: kr. 300,- 
Harald Hansen: Kan man få en kåringsplads hvis man har 5 hopper 
Jørgen Elkjær: ja men meld ind i god tid. 
 
15. Virksomhedsplan 

Hestekongres 27. januar 2018 
Generalforsamling: 3. februar 2018 på Agro Skolen i Hammerum 
Hingstekåring: 3. marts 2018 på Lykkeshøj Ridecenter, Randers i samarbejde med Dansk 
Belgisk Hesteavl. 
Sommer udflugt til Sønderjylland – 28 juli programmet er start hos Henrik Jessen, 
rundvisning på Rømø, Bente Krog i Skærbæk og finder et sted at spise 
Hoppekåring:  Fri plads: 9. september 2018 Nordjylland    

                                    Fri plads 10. september 2018 
              Gørlev:15. september 2018     
              Revsø: 16. september 2018  

                                    Lykkeshøj: 29. september 2018 sammen med Dansk Belgisk Hesteavl 
                Hjemmekåring: uge 37-38 
             Hingste-projektet: 

Fredag d. 23. februar kl. 18.30: Open By Night- se hingstene på stald – Vi er vært                        
med kaffe og kage 

 Lørdag 31. marts 2018 Tilkørsel for de interesserede hingsteejere (Nordjyden) 
 Primo maj: Beskæring/måling 
 August: Besøgsaften    
 27-28. oktober Tilkørsel  
 28 oktober kl. 12. Afslutning af projektet   
            Åben stald: Lokalforeninger vælger selv tidspunkt           
Aulum hesteavl har 100 års jubilæum, vi har dyrskuet i Aulum og en fest for medlemmer i efteråret. 
Nordjyden har mange arrangementer og har tilkørsel med hingsteplagene. 
Sjælland vil gerne have deltagere til dyrskuet 
 
Ellers gennemgik lokalforeningerne de arrangementer de afholder. Dato og nærmere oplysninger 
kan ses på deres hjemmesider. Der er mange rigtig gode arrangementer, så støt op. 
 
16. Andre sager 
Helle Dalsgaard: Gennemgik landskontorets hingsteliste og gennemgik de 8 hingste der er tilmeldt 
hingstekåringen. 
 
Sine Møller fik en erkendtlighed som tak for hjælpen omkring kataloger og meget mere. Sine siger aldrig nej. 
Jette Ømark fik også en erkendtlighed for sin hjælp ved kåringsturen med lineær registrering med mere. 
 
Der blev uddelt diplom og medalje for samlinger 
 



Hoppesamling efter Elvira med 3 døtre 24 point Guldmedalje på landsskuet fra Helle Dalsgaard 
Afkomtsgruppe efter Frederik Morsø 23 point på landsskuet fra Helle Dalsgaard  
Afkomstgruppe efter August 23 point på landsskuet fra Henning Kristensen 
Afkomstgruppe efter Kikhavns Gunnar 22 point på landsskuet fra Angelica Pedersen 
 
Afkomstgruppe efter Mosegårdens Lipton 23 point på Fyns Dyrskue fra Bodil og Jørgen Rasmussen 
 
 
Niels Holger Fisker: vil gerne takke dem der stemte på ham til valget for genressourceudvalget. 
 
Aksel Søe Jensen: der blev snakket omkring forsikring for nogen år siden, hvordan går det med det. 
Jørgen Elkjær: Det har været oppe på landsudvalget, der var ikke nok avlsforbund der var interesseret.. 
Helle Dalsgaard: Der er nogen der har startet noget op, det blev ret dyrt. Men vil gerne prøve at følge op på 
det.  
Der blev snakket om hvad man skal bruge en sådan forsikring til. Hvis fx avlsforeningen beder en om at 
være piske fører, og piske føreren bliver sparket ned, så er det avlsforeningen der står med problemet. 
Landsudvalget havde en aftale for mange år siden men de små foreninger syntes det blev for dyrt. 
 
 
17.  Diskussion ”Hvordan får vi rekrutteret nye medlemmer, specielt avlere?” 
Helle Dalsgaard: vi har snakket i bestyrelsen om hvordan man får brugere med lagde op til en diskussion 
Charlotte: Tror man skal tænke på de yngre fx ung med jydsk hest udvalg som sidder med ved 
bestyrelsesmøder 
Ellen Margrethe: Man skal være hurtig fra bestyrelserne til at få fat i nye ejere 
Angelica: på sjællands bustur snakkede vi om hvem er vores målgruppe, vi mener også det er de unge, men 
svært at avle på SU og de unge har ofte heller ikke stedet. Hvem er målgruppen, så vi målrette brandingen 
for hesten. Synes det er en mandehest, der er ikke mange hvor der ikke er en mand med i det 
Lars Weinkouff: er det en ide at reklamere på rideskoler at man kan ride på jydsk hest, også handicap. 
Charlotte Sørensen: enig i mandehest og skal mange gange overbevise mænd om det ikke kun er ride piger 
så få fat i mænd i mellemalder gruppen og derved få gang i avlen. 
Jørgen Elkjær: halvdelen af de tilstedeværende er her for samværet 
Sussi Rasmussen: god ide med rideskoler, det kan tiltrække mænd hvis koner rider på rideskolerne 
Ib Amdisen: i 1971 havde vi fritidslandbrug og havde indtægter på juletræer, havde 4-5 heste i regnskabet, 
men skat ville have det skulle deles op, tror det betyder meget at hestene skal skilles fra som hobby. Også 
nostalgien at Carlsberg kom til skuerne,  
Bertram Sørensen: De sidste år er mange flyttet mod landet, tror det skal være dem være dem man skal 
sigte mod, og de vil måske senere begynde at avle 
Niels Peter Riis: mange input, syntes det er godt med en ungdomsafdeling, og hører en hest der kan en del 
ting er nem at sælge, kan man få de unge til at hjælpe med at køre til. 
Ellen Margrethe Godiksen: vi har 2 arrangementer i nordjyden med hjælp hvis man kommer med sin hest, og 
vi kommer også gerne til folk og hjælper. 
Niels Holger Fisker: er det ungdomsafdelingen, kan man ikke bare skrive til nye ejere, kan man se hvem der 
har solgt til hvem  
Helle Dalsgaard: det kan man ikke, hvis jeg hører så kontakter jeg med det samme 
Aksel Søe Jensen: man skal gøre som Ellen Margrethe der ringer om ikke vi kan snakke med de nye 
Harald Hansen: køre til køreselskabet har Thy har hver lørdag formiddag hvor man kan komme forbi. 
Birthe Hollbaum: det lyder som der kræves noget organisering, man skal ikke glemme pigerne, der er 
kæmpe omsorgsgen hos pigerne 
Jørgen Elkjær: vi skal have de unge på banen, synes de unge skal sætte sig sammen og fint de kommer til 
bestyrelsesmøde 
Charistina Hansen: synes det lyder godt med ungeudvalg, jeg synes til tider jeg er meget alene på sjælland. 
Helle Dalsgaard:enig i unge gruppe men også de lidt ældre 30 -50 da det er dem vi få til at avle nu, svært 
med hjælp til brug, hvem mangler hjælp, kom ud af busken vi vil gerne hjælpe 
 
 
” Hvordan sikrer vi brugen af hingstene, som indgår i ”projektet”?    
Charlotte Sørensen: man bliver nødt til at følge det til dørs, at foreningen betaler 2 bedækninger til hopper 
som ikke er hingsteejers og bestyrelsen går ind og kigger på hvilken hoppe der passer til hvilken hingst 
Jørgen Elkjær: vi har ikke altid god erfaring med at vil ind og bestemme noget, vi skal også se på hvilke der 
bliver kåret 



Harald Hansen: Jeg mener når de er pillet ud så må de alle få ens kåringstal, og samme kåringstal uden 
eksteriør ellers er vi ikke kommet videre. 
Jørgen Elkjær: jeg mener alle sammen skal stilles til kåring. 
Helle Dalsgaard: ja alle dem med 7 point skal vi også sikre bliver brugt 
Succeskriterie alle hingste fra projektet skal tilføres 4 hopper, bevaringsudvalget har krævet de bliver i 
projektet, kåret og stillet til rådighed. Vi har i bestyrelsen snakket om også de hingste med de laveste 
kåringskarakterer skal vi også sikre bliver brugt, men vi mener de alle skal kåres. 
Jørgen Elkjær: 3 hopper er også succes 
Helle Dalsgaard: kan lægge begrænsning på hingstene max må bedække 4 hopper i 2019. 
Angelica Pedersen: synes det kan være en ide at give et kåringstal til alle, fordi ledestjernen er spredning i 
avlen. Fx kåringstallet 8 med en beskrivelse, man kan altid kåre om året efter. Men rigtig der er også penge i 
det 
Jacob Gnistrup: syntes ideen om at give bedækning til hopper. Men er ikke glad for ens kåringskarakter til 
alle, svært for en hoppe ejer at se hvad man vælger imellem. 
Helle Hedelund Thomsen: synes de skal have fuld karakter, synes lave en arbejdsgruppe der skal mikse 
hoppe og hingste 
Beinta Dam: vil være ked af kun at få et tal eller kort beskrivelse 
Henrik Jessen: de hesteejere der har stillet hingste til rådighed er måske ikke glad for alle bliver kåret med 
samme tal, så skulle de have fået det at vide ved starten. Ligesådan med begrænsningen. Tror ikke det er 
nødvendigt at støtte  
Charlotte Sørensen: mener man skal lave arbejdsgruppe som kigger på sammensætningen, man kunne give 
tilskud til hopperne der melder sig. 
Jørgen Elkjær: synes generalforsamlingen det er ok at foreningen bruger penge på det 
Forsamlingen: Gennemgående enighed om at bruge penge på det. 
Christina Matsson: bruge en kombination med mange ”modige” hoppeejere hvor gruppen  
Lars Weinkouff: er det ikke nemt at se hvilke hopper der passer til de forskellige hingste 
Helle Dalsgaard: nej det kan vi ikke selv, ved ikke om vi kan gøre det på individniveau, hvor mange vil stille 
hoppe til rådighed (mange rakte hånden i vejret) 
Niels Holger Fisker : Tror det er en lang proces, indtil folk forstår hvad det går ud på. De 6 ringeste kunne 
man trække lod om, Helle skulle så have den ringeste, Jørgen den næstringeste, Henning den 3 osv. Man 
skal prøve at sætte sig ind i det ikke handler om ens egen hoppe der hjemme. 
Angelica Pedersen: det er ikke fordi jeg synes hingstene ikke skal have en udførlig beskrivelse, det vigtige er 
at alle hingste bliver brugt og det ikke går op i rosetter. 
Niels Peter Riis: Det er ikke kun at række hånden i vejret der skal stadig kigges på om de passer sammen 
Niels Holger Fisker: Ideen med udvalg  er god, det er ideer til hvordan alle sammen bliver brugt der er vigtigt 
Steen Andersen: Niels Holger har ret, men hvis det skal tælle noget, så skal der kun kunne bedækkes med 3 
års hingstene. 
Jørgen Elkjær: Er det interessant med at få tappet nogle hingste? 
Henrik Jessen: tror kun det er interessant at tappe den sidste trediedel, men vi har også en del nedfrosset 
allerede 
Helle Dalsgaard: det koster 20.000 pr hingst at tappe så det er en dyr opgave. Den billigste løsning er at 
bruge de 12. 
Lars Weinkouff: det er bevaringsudvalget der betaler, er de ikke interesseret i at hjælpe med at støtte 
Helle Dalsgaard: nej vi har søgt om penge indtil kåringstidspunktet, så skal man søge igen, men vi fik støtte 
for ikke så mange år siden. 
Ib Amdisen: godt at høre en god debat og en bestyrelse der bakker op 
Helle Dalsgaard: Det kræver meget indviklede beregninger, og jeg lægger det ikke ud til et udvalg at 
bestemme, det er et hjertens barn for mig.  
Der er også en del der ikke gerne vil have hingsten hjem,  
Henrik Jessen: hvad med at kontakte hingsteejeren så man ved hvem der er interesseret i ikke at få hingsten 
hjem. 
Jacob Gnistrup: liste over hvilke hvor ejeren ikke er interesseret i at tage hingsten hjem,  
Helle: men passer det genetisk 
Sine Møller: medmindre der er en køber kan man ikke sige man ikke vil have den hjem 
Helle Dalsgaard: Ja så træder de ud. 
Henning Kristensen: det kunne godt være interessant at bytte indbyrdes, jeg har ikke interesse i at få min 
hjem 
Helle Dalsgaard: dem der har hopper de vil ”give” til projektet i 2019, hvis de sender navn til mig så kan jeg 
få Kargo til at kigge på sammensætningen af dem. Og jeg melder ud til hingsteejeren om de vil have 
hingsten hjem eller vil bytte/sælge. Deadline er 1/3 



Niels Holger Fisker: bestyrelsen tænker lidt gammeldags, tror udvalg kan bruges til at få ideerne og så er det 
bestyrelsen der kan træffe beslutningen 
Jørgen Elkjær: vi lukker den her vi har fået mange gode ideer og vi vil snakke videre i bestyrelsen. 
 
18. Eventuelt 
Niels Holger Fisker: læste op fra en beretning fra 1969, der stod der var kraftig behåring, men vi er ikke 
blevet klogere , der bliver stadig rykket hår. Man skulle måske forbyde 
Aksel Poulsen: I 1919 har Aulum hesteavlsforening købt hingst for 14000 og 20000 på vilkår 
 
Jørgen Elkjær takkede for god ro og orden, syntes vi havde en god debat. 
 
Helle Dalsgaard takkede for god ro og orden, fremmøde og bidrag. Og takkede specielt de unge, og takkede 
for de mange indlæg vi vil arbejde videre med. 


