
generalforsamling i Avlsforeningen Den Jydske Hest lørdag d. 4. februar 2017 på  

Agro Skolen i Hammerum, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning. 

Formand Helle Dalsgaard bød velkommen, efter de fleste havde nydt god mad, og vi sang Livstræet 

Glædeligt så mange tropper op til den årlige generalforsamling.  I 2016 mistede vi et af vore kære 

æresmedlemmer Svend Hedelund. 

Helle Dalsgaard oplæste mindetale fra Svend Bisættelse 

Helle Hedelund Thomsen takkede for gæstfrihed og takkede på familien og specielt Lisbeths vegne 

1. Valg af stemmetællere 
Inger Sørensen og Winnie Fuglsang valgt 
 

2. Valg af dirigent 
Jørgen Elkjær valgt 
 

3. Beretning 2016 ved Helle Dalsgaard  
Endnu et begivenhedsrigt år er gået med positive takter for Den Jydske Hest. Jeg glædes over, at 
antallet af bedækninger nogenlunde er status quo, at forespørgslen efter både brugs- og avlsheste 
er steget og ikke mindst over alle I medlemmer, der udviser den store interesse for Den Jydske 
Hest, det er en fornøjelse at være formand i en forening, hvor der bakkes op om de forskellige 
arrangementer og tiltag, der bringes op til overfladen. Jeg tror, at vi har fået styret Den Jydske Hest 
igennem årene med krisen, og 2017 ser lysere ud endnu. Som malurt i bægeret må vi dog 
konstatere, at tilslutningen til vores kursus i år var for ringe, hvorfor vi så os nødsaget til at aflyse 
det. Vi kunne godt tænke os nogle tilkendegivelser om kursusvirksomhed i fremtiden, dags- eller 
weekendkursus, indhold mv. 
 
Der er stadig en stor efterspørgsel på brugsheste, primært vallakker på 4-6 år både som køreheste, 
men også som handicapheste. Det har faktisk været svært at finde tilstrækkelige emner her i 
efteråret 2016. Set i bakspejlet skyldes det selvfølgelig, at antal fødte føl i 2011-12 var dalende, 
avlerne valgte at slagte hingsteføllene pga. den dårlige afsætning, hvilket er dette, som bider os i 
halen i dag. Så kære avlere pas på jeres hingsteføl, kastrer dem evt. i en ung alder, så tror jeg helt 
sikkert, der også vil være efterspørgsel om 3 år. 
 
Kvaliteten i vores heste er blevet bedre og bedre, husk altid at bentøjet skal være i orden, ingen 
sure lemmer, et roligt og arbejdsomt temperament og plej omgangen med hestene. Er der heste 
som ikke opfylder dette, er det bedre at slagte/aflive dem og så arbejde videre med nogle, som er i 
orden. Tilfredse nye hesteejere skaber flere kunder i butikken. 
I bestyrelsen har vi drøftet et overskyggende problem, nemlig at bevare spredningen i det 
genetiske materiale. Hvordan får vi nogle flere hingste frem til kåring? Hvordan sikrer vi, at der er 
tilstrækkelig genetisk spredning i vores avlsmateriale? Det er jo ingen hemmelighed og ej heller 
nogen overraskelse, at krisen siden 2008 har medført en indsnævring i den genetiske spredning. Jeg 
har været så heldig, at Morten Cargo har indvilliget i, at komme og opdatere os på den genetiske 
situation anno 2017. I foråret blev jeg kontaktet af det Schleswigske Forbund om hvorvidt vi også 
hos den jydske hest oplevede nedsat frugtbarhed blandt de jydske hopper. Hertil svarede jeg: 
Min erfaring både som dyrlæge, men også som hingsteholder er, at jeg ikke synes der er store 
problemer. man skal måske bedække hopperne lidt oftere (hver 36 time), sørge for hopperne er 



dækket ind med mineraler og vitaminer samt at de får rigelig motion, Vores følprocent svinger ml. 
50-75%. 
Tag ikke for god vare, at hvis de slår fra 3 ugers dagen, så er de nok drægtige, følg op og få dem 
scannet. Giv dem evt en efterbehandling, når de slår fra hingst. 
Og så kræver de tunge heste en større opmærksomhed ved folingen, idet mange af hopperne bliver 
liggende længere og dermed risikerer man, at føllet dør i hammen. 
 
Dette problem bekræfter mig nok yderligere i, at hvis der skal blodfornyelse til, er jeg ikke sikker på, 
at det skal være den schleswigske hest, der er højeste prioritet. 
Problemet med genetiske spredning har så bevirket, at vi har forsøgt at søsætte projektet med 
fælles hingsteopdræt. Niels Holger Fisker blev forelagt projektet og efter lidt betænkningstid sagde 
han ja. Vi har i fællesskab udfærdiget en opstaldningskontrakt og hernæst anmodet en ekstra pulje 
under Bevaringsudvalget om tilskud til projektet. I midten af december fik vi så svaret, at vi var 
blevet bevilliget det fulde beløb under forudsætning, at der blev tilknyttet en ekstern konsulent, 
som også skulle udfærdige opstaldningskontrakten. Der blev sat krav om tilbagebetaling, hvis 
hingstene blev taget ud af projektet i utide, pligt til fremstilling til kåring og hvis der blev opnået 
avlsgodkendelse skulle hingsten stå til rådighed i minimum 1 år. Knap 150.000 kr. lød godkendelsen 
på, så kære hingsteføl ejere 2016 meld til, vi skal have størst genetisk spredning på de deltagende 
hingsteføl. 
 
Vores nye hjemmeside så også dagens lys, men der er desværre lang vej endnu før den kører og 
opdateres optimalt, men jeg lover, at vi arbejder på sagen. Det var meningen, at der skulle være et 
billedarkiv fra vores forskellige arrangementer, men der er åbenbart sket en kommunikationsbrist 
et eller andet sted. Vi forsøger at rette bod på det idet kommende år. Samtidig opfordres alle 
lokalforeninger at melde ind til hjemmesiden, hvis de har nogle arrangementer med fri adgang, det 
burde ikke være nødvendigt, at den hjemmesideansvarlige skal rykke hver gang. Der arbejdes på, at 
få lavet nogle faste procedurer, så hjemmesiden kommer til at fungere optimalt. Vores facebook 
side er stort set ikke bedre, skal vi have gavn af den, skal der ske hyppige opdateringer, send 
billeder ind. Lav en lille tekst – det er Christina, som har redigeringsansvaret. 
Så bliver der i 2017 tilbudt vores faste annoncører at få et link ind på vores hjemmeside sammen 
med annonce i vores hingste- og hoppekåringskatalog mod en lille merbetaling. 
OK sponsoratet har igen bidraget til støtte af vores avlsforening med i alt kr. 4167,- så kære 
medlemmer bliv ved med at købe brændstof, køb el og mobiltelefoni herved støtter i Den Jydske 
Hest optimalt. 
 
Efter alle disse betragtninger lidt om årets gang. Sædvanen tro startede året med 
generalforsamlingen på Agroskolen i Hammerum med i alt 76 stemmeberettigede medlemmer. Der 
var en god debat over de stillede forslag, dels om inhabilitet i dommergerningen og bestyrelsens 
geografiske fordeling. Igen her synes jeg, at det er særdeles positivt, at så mange medlemmer giver 
deres mening tilkende. 
 
I løbet af februar måned blev der så afholdt 3 dommerseminarer, hvor der var mulighed for 
aflæggelse af en lille prøve. Alle 3 steder var der en positiv indstilling og et gå på mod i 
dommergerningen, der var mange nye og heldigvis yngre medlemmer som deltog – og vi må sige 
Jørgen og ut – I gjorde det godt, så vi skal nok få bedømt hestene i fremtiden også. De deltagende 
dommeraspiranter har vi så forsøgt at inddrage i dommergerningerne dels som ”føl” på dyrskuerne 
og til vores føl- og plageskuer. Man bliver aldrig udlært som dommer, altid kan der læres noget nyt 
og en af de ting, som der var størst diskussion om, var bevægelsesbedømmelserne. Dette har 
medført, at vi i år til kåringerne forsøger at optage videoklip af forskellige bevægelsesmønstre, hvor 
fokus kun er rettet på benstilling og bevægelse. Læser i beretningen trækker man jo lidt på 



smilebåndet, når der står, at hesten har en indfodet bevægelse. Tanken er så, at der bliver afholdt 
et dommerseminar, hvor forskellige videoklip spilles, så alle ser på de samme optagelser og så må 
vi se om man kan nå til enighed om beskrivelsen af pågældende hest’s bevægelse – men det er en 
tidskrævende proces, så jeg lover ikke noget endnu. 
 
Hernæst var det årets hingstekåring i samarbejde med Dansk Belgisk Hesteavl, endnu engang en 
fornøjelse blot kunne der ønskes flere fremstillede hingste. I 2017 inviterer vi i forbindelse med 
hingstekåringen også til hingsteparade således tidligere kårede hingste kan møde til fremvisning og 
præsentation. Vi ved godt, det er med lidt kort varsel, men ideen skal efterprøves de næste 2-3 år, 
så må vi se. 
I alt 9 jydske hingste opnåede kåring som følger: 
Cæsarion: Fløj, kåret med 10 point, guldmedalje og vinder af lydighedstesten for slæde 123 point af 
140  mulige 
Rangstrupgårdes Haakon: 9 point og sølvmedalje, bestået lydighedstest løfte ben 75 point af 80. 
Carlo: 8 point, bestået lydighedstest under rytter med 116 point af 125. 
Østergaardens Oskar: 8 point, bestået lydighedstest løfte ben 70 point ud af 80 
Lapaloma’s Aslak: 8 point, bestået lydighedstest med 72 point ud af 80. 
Tjalfe: 8 point, bestået lydighedstest med 96 ud af 125 point. 
Marinus: 7 point, ej aflagt lydighedstest 
Sejr: 7 point, bestået lydighedstest med 87 point ud af 110. 
Ullits dan: 7 point, ej aflagt lydighedstest. 
Hestens Værn Mønstring: Lasse Mathiasen med Cæsarion 
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. 
Maj måned stod på en veltilrettelagt udflugt i det østjyske område, hvor vi fik set jydske heste, 
naturområder og Tangeværket og havde man lyst til at drømme kunne man også få en køretur i en 
Tesla. Tak til familien Hedelund Thomsen og Den Jydske Hest i Østjylland for en veltilrettelagt tur 
med i alt ca. 40 deltagere. 
Sommertid er dyrskuetid og vi har ligeledes i år været flittige udstillere landet over. Mange 
fællestitler er opnået og specielt på Det Sønderjyske Fællesskue gjorde de jydske heste næsten 
fuldt hus i fællestitler. Hjertelig tillykke med placeringerne landet over. Det er en fornøjelse at se 
alle de velsoignerede heste, der bliver udstillet til dyrskuerne. Brugshestene skal heller ikke 
gemmes, det bliver til mange shows, byfester, handicapturer, julearrangementer, open by night og 
mange flere. Tak til jer alle for at fremvise den jydske hest på bedste vis landet over. 
Lokalforeningerne skal heller ikke glemmes jeres ildhu i nærområderne er fantastisk, et 
samlingspunkt for nye medlemmer, få dem til at føle sig som en del af familien – lige netop 
sammenholdet i vores forening er enestående kæmp videre derude og tusind tak. Åben stald 
arrangementerne har nok forpasset deres tid, der skal andre veje til for at skabe fornyet interesse 
for den jydske hest – det er svært at rykke folk op af sofaen, så prøv at nytænke ideen. 
Sædvanen tro bød efteråret på kåring og føl- samt plageskuer. Igen i år kunne vi mønstre næsten 
80 katalognumre. I alt blev der fremstillet 34 hopper til kåring, 1 vallak og 43 føl og plage til 
bedømmelse. 2016 var første år uden hjemmekåring. 
Nibe: 1 hoppe med 10 point og guldmedalje, 2 hopper med 9 point og sølvmedalje, 1 hoppe med 8 
point og 2 hopper med 7 point. 
Viborg: 1 hoppe med 9 point og sølvmedalje, 4 hopper med 8 point og 1 hoppe med 7 point 
Revsø: 1 hoppe med 10 point og guldmedalje, 3 hopper med 9 point og sølvmedalje, 2 hopper med 
8 point og 3 hopper med 7 point. 
Gørlev: 2 hopper med 9 point og sølvmedalje, 4 hopper med 8 point. 
Lykkeshøj: 1 hoppe med 10 point og guldmedalje, 3 hopper med 9 point og sølvmedalje, 1 hoppe 
med 8 point, 1 hoppe med 7 point,  1 hoppe med 6 point og en vallak med 8 point. 



Årets hoppe blev Virkelyst’s Ditte fra Aksel Poulsen, No. 
Årets 2 års hoppe blev Hedvig fra Helle Dalsgaard, Farsø. 
Årets føl blev hingsteføllet Stallone fra Hanne og Jørgen Elkjær, Støvring. 
Igen blandt hopperne havde de fleste valg at aflægge lydighedstest 
Vinder af lydighedstest i Revsø var Revlens Magda, 126/140 point 
Vinder af lydighedstest i Gørlev  var  Valborg Højgaard,  90/110 point 
Vinder af lydighedstest i Nibe blev Østergaardens Josefine ,  79/80 point 
Vinder af lydighedstest i Daugbjerg blev Merle, 78/80 point 
Vinder af lydighedstest på Lykkeshøj blev Cleopatra, 128/140 point 
Vinder af Hestens Værns Mønstringsmedalje blev: 
Revsø: Julie Møller Nymark med Revlens Magda 
Gørlev: Anna Wamsler med Octavia 
Nibe: Martin Elkjær med Silje 
Daugbjerg: Aksel Poulsen med Anna 
Lykkeshøj: Hans Jørgen Knudsen med Thorups Karla 
Et stort tillykke og tak for jeres entusiasme, når det gælder diverse udstillinger – det er en 
fornøjelse at være formand for en sådan aktiv avler- og udstillerskare. 
 
Til slut vil jeg gerne takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde; vi får vendt en 
masse ting på vores møder i god ro og orden, tager et fælles ansvar for at få tingene til at fungere, 
men der er altid plads til forbedringer. Ligeledes skal der lyde en stor tak til Jette Ømark og Sine 
Møller. Jette, du tager troligt med på vore kåringsrunder, er sekretær, fotograf og bestyrer IPAD’en 
til UG, kopidame mv. Og Sine du står for mangen indtastning, kataloger, dommerbøger, 
hingstelister, fotograf mv. aldrig siger du nej, selvom vi en gang i mellem er lidt seje i optrækket. En 
tak skal også lyde til alle på SEGES, der er ingen sure miner, når jeg beder om diverse udskrifter og 
hjælp til ansøgninger mv. Med denne beretning har vi fortsat troen på og viljen til at bevare den 
jydske hest som avls- og brugshest i mange år i fremtiden og med disse ord vil jeg slutte min 
beretning for 2016. 
Øvrige informationer: 
Hestekongres sidste lørdag, hvor Karina Christiansen erfaringer inden for brugen af den liniære 
registrering blev fremlagt, DV arbejder jo på at få lavet et program, så det kan indtastes i 
Hestedatabasen. Jydernes liniære registrering blev også præsenteret. 
Hesteloven eller redigeringen af denne lader vente noget på sig, og er foreløbig sat til 2. behandling 
i februar, udsættelsen skyldes primært dyrlægernes ønske om uddannelse af beslagsmede. Det 
forventes, at loven træder i kraft 1. juli 2017. 
Bevaringsudvalget har lige afholdt møde om størrelsen af dyretilskud i 2017. Vær opmærksom på, 
at ansøgningsrunden er 15. februar til 15. marts 2017, hvor der kan søges tilskud til avlsdyr, som 
har leveret levedygtigt afkom i 2016. Beløb: 3000 kr. pr. hingst og 1000 kr. pr hoppe. 
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. 
 
Jørgen Elkjær,: vi skal ikke slagte alle med dårlige ben. 
Helle Dalsgaard: nej men man skal ikke sælge heste med dårlige ben til nye avlere 
 
Avlsberetning 2016. 
Efter et absolut dyk i antallet af fødte føl i 2015 kan vi efter dette år glædes over, at der igen bliver 
født føl, og flere hopper bliver ført til hingst. I alt blev der født  77  mod 51 i 2015. Som jeg gav 
udtryk for i min årsberetning, tror vi i bestyrelsen på, at markedet er ved at vende. Der er solgt 
mange føl hen gennem efteråret, vallakker er der efterspørgsel på, nu skal vi bare have lidt mere 



gang i avlsarbejdet igen og gerne på en bredere vifte af avlshopper. På det nyligt afholdte møde i 
Bevaringsudvalget har man drøftet størrelsen af tilskud til avlsaktive hingste og hopper; det skal 
ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen ønsker, at tilskuddet til avls aktive hoppe øges. 
Vær opmærksom på, at den nye ansøgningsrunde til dyretilskud er 15. februar til 15. marts 2017 og 
der kan søges til avlsdyr, som har leveret levedygtigt afkom i 2016. 
Som sædvanen tro starter vi med at se på kåringer i 2016. I alt blev 9 hingste,34 hopper og en vallak 
stillet til kåring i 2016. Af disse var der i alt 9+25+1 3 års heste. 
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   
2015 51 51   
2016     
 
Knap 40% af en årgang, der møder til kåring er utrolig flot, jeg tror næppe ret mange andre 
avlsforbund kan mønstre dette. Sidste år gav jeg udtryk for, at vi skulle være glade, hvis der mødte 
1/3 af årgangens føl til kåring, det kan vi jo sagtens klare. 
Når vi snakker kåringer er jeg selvfølgelig også nødt til, at nævne lydighedstestene. Atter i år er der 
aflagt nogle fantastiske flotte test, som fremgår af dette skema. Tusind tak for jeres indsats, det 
lønner sig i fremtiden, og det bringer glæde hos både udstillere, dommere og tilskuere. 
 
 
Lydighedstest Point 
Slæde 126+128+128+126 
Gns.127 point 
Rideprøve 116+96+117+112 
Gns.  110 point 
Lange liner 82+96+75+90 
Gns. 86 point 
Løfte ben 75+72+78+79+70+79+77+78+76+77+76+69+61+52+76+64+64+58+78+80+71 
Gns. 72 point 
Fravalgt 2 hingste og 9 hopper 
 
En flot præstation og et stort tillykke med pointene. 
Der er dog sneget sig et par fejl ind, Søren Bull aflagde lydighedstest løfte ben i Daugbjerg med 78 
point og Anna Wamsler aflagde ikke lydighedstest ved at løfte ben, hun kørte med lange liner. 



Årets dyrskuer blev atter flittigt besøgt af de jydske heste i alt blev der udstillet 133 individer, ja 
selvfølgelig er der gengangere, men alligevel synes det er en flot opbakning. Tusind tak skal I alle 
have for jeres indsats.  
Det blev jo også til flere Fællestitler, specielt i Åbenrå løb jyderne med stort set alle titler pånær 2 
års hoppen, det blev til Bedste hingst, følhoppe, 3 års hoppe, hoppeføl og hingsteføl. Fjerritslev 
bedste hest, GL: Estrup Bedste hest, Hjørring Bedste 3 års hoppe, Det Fynske Fællesskue bedste 
samling og bedste føl, Landsskuets bedste 3 årige hoppe. Hjertelig tillykke med æresbåndene. 
Landsskuet er jo sommerens store udstillings mekka. Vi skulle flytte i nye stalde, det var utrolig 
dejligt, blot var der lidt problemer med indkvarteringen. Der er lavet en konstruktiv evaluering til 
Landsskueudvalget, og de tager punkterne til efterretning. Igen i 2016 et fint udstillings år og et flot 
show med deltagelse fra nær og fjern. 2017 er der 25 års jubilæum som landsskue, hvorfor, de 
ønsker lidt ekstra festivitas, så kom frem med ideer til dette års store show. Samtidig kunne de 
tænke sig, at få heste udstillet, som også var udstillet i 1993, udstillere, der var med for 25 år siden 
mv. I hører nærmere. Foreløbigt emne til showet er ”den jydske hest i datid, nutid og fremtid” 
Fløjdyrene var som følger: 
Fløj ældre hingste: Heden’s Noah fra Sine Møller, fløj 3 års hingste Cæsarion fra Helle Dalsgaard, 
fløj 2 hingst Malte Tindbæklund fra Sten Andersen, fløj følhopper Caroline Mathilde fra Helle 
Dalsgaard, fløj 3 års hopper Drusilla fra Helle Dalsgaard, fløj 2 års hopper Hedvig fra Helle 
Dalsgaard, fløj goldhopper Mosegaardens Fie fra Eino Jeggesen, bedste jydske føl Rangstrupgårdes 
Omega fra Henrik Jessen, fløj vallakken Theobald fra Snave og derfor uden var der en flot samling 
fra Charlotte og Jesper Sørensen efter Magda fra Snave og 3 afkomsgrupper efter henholdsvis 
Holger Danske, Frederik Morsø og August. 
Tak for den fine fremstilling, alle er klar til at gøre deres ypperste. 
 
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 
 
 
Dvs. i alt ca. 22% af hopperne er blevet bedækket af den nye årgang hingste, dette antal ønskes 
større. 
De 2 hingste. som har bedækket over 10 hopper nemlig Kikhavns Gunnar og Mikkel ligger på hhv 90 
og 80% i ifolingsrate, så det må siges at være godt.  
Husk stadig at sprede avlen se kritisk på de liniære registreringsskemaer og brug dem konstruktivt i 
udvælgelsen af hingst til jeres hoppe, skal man være rigtig seriøs bør man lave en SWOT analyse 



styrker-svagheder-muligheder og trusler før den rigtig afgørelse kan træffes. Husk at der helst skal 
være 8 forskellige oldeforældre. 
Ser vi mere deltaljeret på oversigten over bedækninger og registrerede føl, er det hingsten Milano, 
som har bedækket flest hopper i 2016, nemlig 12 hopper. 
Ud fra statistikken kan man også se at der har været indberettet 1 kastning, 4 dødfødte føl og en 
afgået hoppe, så husk at indberette alle hændelser, så man kan få en reel følprocent. Et er sikkert, 
det er antal fødte og overlevende føl, der tæller i vores videre avlsarbejde. 
  
Som tidligere nævnt har jeg fået Morten Cargo til at komme og fortælle lidt om status for den 
jydske hest, når vi skal se på indavlen. Samtidig har vi involveret ham lidt i projekt ”Fælles 
Hingsteopdræt” i forventningen om, at han kan udpege de eventuelle hingste emner med størst 
genetisk interesse. Lige som sidste år, var der en ekstra pulje, som kunne ansøges, hvor det 
primære formål var at bevare den genetiske spredning. Sdiste år søgte vi om tilskud til 
indarbejdelse af den liniære registrering, men fik afvisning med den begrundelse, at kåring og 
registrering ikke nødvendigvis var et gode for den genetiske spredning, derfor vidste jeg 
nogenlunde hvad der skulle præciseres i ansøgningen for at komme i betragtning. 
Det var med stor glæde at vi medio december modtog bekræftelsen på, at vi havde fået tildelt det 
søgte beløb, dog med enkelte krav fra bevaringsudvalget om tilknytning af ekstern konsulent i 
udvælgelse, kontraktudfærdigelse og besigtigelse af hingstene undervejs. Vi har spurgt Jørgen 
Finderup, som har sagt ja til at deltage. 
Udkast til opstaldningskontrakten er lavet i samarbejde ml. Niels Holger Fisker, Jørgen Finderup og 
undertegnede og er følgende: 
Samtidig er jeg nødt til at sige, at der ligger en forpligtigelse i, hvis man vil opnå støtte til projektet, 
at hingsten fremstilles til kåring i 2019 og den stilles til afbenyttelse, såfremt den bliver kåret. 
Spørgsmålet er således bare: ”Hvordan sikrer vi faktisk, at de pågældende hingste også bliver 
afbenyttet, så generne kommer i spil?”  Skal der ydes tilskud til bedækningen ved hingstene, skal 
der først gives tilskud ved levedygtigt føl osv. Osv. 
Det er et spørgsmål, som den nye bestyrelse skal drøfte på det kommende bestyrelsesmøde. Med 
disse ord og oversigten af fødte hingsteføl 2016, vil jeg give ordet til Morten Cargo og emnet 
”Genetisk spredning i bestanden af jydske heste.”  
Indlæg ved Morten Kargo 
Den Jydske Hest har populationsstørrelse svarende til holstein. 
Viser genetisk afstand på dna prøver, jyderne er en unik genetisk afstamning som er forskellig fra 
de andre bevaringsværdige. I europa ligger de sammen med de mellemsvære, svære og nordiske, 
men indavl er ikke større end andre.  
Ingen dyr i Danmark har så god afstamningsregistrering som Den Jydske Hest. Det er ikke et 
problem at bruge en indavlet hest, men stort problem at parre med en der er i nært slægtsskab. 
Mener ikke vi selekterer for kraftigt i vores avl. 
 I har vild mange generationer i jeres afstamningsregistreringer. Hvis de unge mennesker ikke 
kender afstamning er ikke fordi de ikke kan slå det op.  
Indavlsgrad stiger til 1980, men den flader ud i de senere år. DNA analyser viser indavlsgrad på 17-
18% for Den Jydske Hest, vil være det samme for Hereford. 
Der var et problem fra 1960 – 1980, men vi skal takke dem der gjorde noget ved det dengang 
Vores indavlsgrad er mindre end hvis vi lod alle hingste og hopper gå i en stor dynge. 
Grunden til vores populationsstørrelse på 75% er på grund af vi bruger 20 – 25 forskellige hingste 
EVA vil være et godt redskab for alle hesteracer, indavl er slet ikke alarmerende men når hestene  
kun får 3-4 afkom så skal man passe på. 
Ud fra genetisk synspunkt er der ikke belæg for blodfornyelse, og hvis det er så skal det være for at 
få en speciel egenskab ind, ikke opgradering 
Hvordan får vi udvalgt de rigtige hingsteføl, hvem er mindst i relation til hinanden. Morten vil gerne 



hjælpe med at se på det ved at bruge EVA i løbet af den næste måned. Men det er rigtig godt der er 
mange at vælge imellem. 
 
Niels Holger Fisker: synes det er vigtigt vi får de rigtige føl frem, det skal ikke bare være for at få 
nogen passet. Det vil være godt hvis Morten hjælper og så skal man være klar til at afvise nogen. 
Morten Kargo: hvad siger I til at få EVA på tværs af racer. 
Jørgen Elkjær: Tror det er svært at snakke med andre for de mener det kun er den jydske hest der 
problemer indavl 
Helle Dalsgaard: Vi skal selvfølgelig have dem der er afstamningsmæssigt mest interessant og hvor 
mange vi får til at deltage ved vi ikke 
Jørgen Elkjær: det kunne også være om avlsforeningen skal gøre noget for at nogle interessante 
hopper deltager i avlen. 
Morten Kargo: kan godt ske der er 10 af de hopper der bare står der er meget interessante at få i 
avlen 
Jørgen Elkjær: Kan godt være der er flere der er interesseret hvis tilskud til hopper bliver på samme 
niveau som hingste. 
Morten Kargo: helt enig 
Helle Dalsgaard: hvad vil sådan noget EVA koste? 
Morten Kargo: overkommeligt  10.000 kommer man langt for 
Helle Dalsgaard: spørger forsamlingen om vi skal bruge penge på EVA 
Jesper Themsen: er der ikke 2 spor eksteriør og indavl, er det kun indavl 
Morten Kargo: for mig er det det indavlsmæssige 
Christina Matsson: syntes det er en fremtidsforsikring for vores race, så jeg synes det være et 
fantastiks tiltag 
Angelica Pedersen: hvad er EVA? 
Morten Kargo: et program hvor man har alle dyr der er potentielle forældre til næste generation, 
hvilke skal så vælges til den næste generation for at give den største spredning. Man kan vægte 
avlsfremgang med mindst slægtsskab i næste generation. De hingste der er mindst i slægt med den 
totale generation vil blive brugt mest. 
Ib Amdissen: et godt initiativ som bestyrelsen fortjener ros for, og godt et videnskabeligt indblik. 
Der har været meget snak om blodfornyelse men dette skal have stort respekt og synes vi skal 
bruge de penge. 
NHF: Man må finde nogen der kan tage sig af det, men savner deltagelse på hestekongressen. 
Jørgen Elkjær:  vi kommer til landsudvalgsmøderne 
Aksel Poulsen: der bliver ikke noget vedtaget på kongressen 
Jesper Themsen:  har vi noget valg, vi skal bruge EVA for at undgå fremtidige indavlsproblemer. 
Morten Kargo: noget af gevinsten med EVA er allerede hentet ved at vi kører med 8 forskellige 
oldeforældre, hvis man ikke havde vores erfaring kunne man nok ikke fortsætte uden problemer, 
men man vil komme længere med EVA. 
Sine Møller: vi skal have pulsen da vi ikke har andre steder at tage gener andre steder fra, vi har 
ikke stort indavlsproblem fordi vi er så fokuserede og gør noget ved det. 
Morten Kargo takkede for han måtte komme. 
 
Helle takkede for et yderst interessant indlæg med ordene: Men vi ved ikke hvordan din avl er, men 
vi har besluttet det er til en sølvmedalje. 
 
Helle Dalsgaard: gennemgik opstaldningskontrakten 
Sine Møller: hvad hvis den dør? 
Helle Dalsgaard: så får man en regning 
Oktober måned tilbyder nordjyden at de kan komme til tilkøring 



Morten Kargo: fantastisk mulighed også mediemæssigt. 
 

4. Regnskab ved Henning Kristensen  

 Der er nogen der indbetalte til kursus i december og det er senere blevet tilbagebetalt i januar 

2017. Det er første gang der ikke er medlemsnedgang. Ok sponsoraftale har givet  4.167,21 kr. 

Regnskabet blev godkendt med klapsalver 

 

5. Valg til bestyrelsen 
Valg for øerne, på valg er Christina Matsson 
Christina Matsson 47 stemmer Valgt 
Jens Henrik Hansen 8 stemmer 
 
valg for øvrige, på valg er Jørgen Elkjær 
Jørgen Elkjær 51 stemmer Valgt 
Jørgen Nielsen 7 stemmer 
 

6. Valg af revisor.  
På valg er Aksel Poulsen, No 

Genvalgt 

7. Indkomne forslag: Ingen 
 

8. Vedtægts ændring  
Bestyrelsens forslag til §4. 
Helle Dalsgaard begrundede forslaget, at det er vigtigt at fange de unge i en tidlig alder og 500 
kroner kan være mange penge for dem. 
Angelica Pedersen bestyrelsen i Øst synes det er et godt forslag, men ville gerne have ændret 
navnet til "ung i Den Jyske Hest" 
54 for 
1 imod 
2 ugyldige 
 
Jydsk Hesteavl Øst forslag til §6 
Angelica Pedersen ønskede en præcisering af hvad øerne er, vi syntes det er meget vigtigt vi har 
den forbindelse til Avlsforenings bestyrelse. 
Forsamlingen havde en snak om, hvorvidt forslaget kræver man er medlem af de lokalforeninger 
der er fremhævet i forslaget, og hvad betyder "så vidt muligt"?  
14 for 
35 imod 
1 ugyldig 
 

9. Valg af dommer til afstamningsbedømmelse. På valg er Jørgen Elkjær for en 2 årig periode. 
Genvalgt 
 

10. Valg af dommer til hingstekåring. 
Jesper Themsen valgt 
 



11. Valg af dommer til hoppekåring. 
Aksel Poulsen, No valgt 
 

12. Valg af mønstringsdommer. På valg er Karina Elkjær. Suppleant: Henrik Jessen 
Begge blev genvalgt 
 

13. Fastsættelse af kontingent. 
Satser  foreslås uændrede. 
(man er aktiv, hvis man vil have en hest kåret eller have stemmeret) 
Derudover foreslås 300 kr for ung medlem 
 
Angelica Pedersen: har man overvejet at sætte passivkontingent ned? 
Helle Dalsgaard: nej de får beretning og er ofte ikke på mail så vi tjener ikke på dem 
Angelica Pedersen:  hvad med nye medlemmer der bare vil støtte foreningen? 
Satser er vedtaget 
 

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

Hest 
b. Hopper: 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,- 
 
Det foreslåede gebyr og bidrag vedtaget. 

 

15. Virksomhedsplan for 2017 
Weekend kursus Ansager Dyrehospital 21-22. januar 2017, som desværre blev aflyst. 

Hestekongres 28. januar 2017 

Generalforsamling: 4. februar 2017 på Agro Skolen i Hammerum 

Hingstekåring: 4. marts 2017 på Lykkeshøj Ridecenter, Randers i samarbejde med Dansk Belgisk 

Hesteavl. 

Hoppekåring:  Fri plads: 10.-17.september 2017     

             Revsø: 9.  september 2017 

          Gørlev: 16. september 2017 

              Lykkeshøj: 30. september 2017 sammen med Dansk Belgisk Hesteavl 

 Hjemmekåring: uge 37-38 

Åben stald: Lokalforeninger vælger selv tidspunkt            

Dommerkursus bliver nok til næste år, der skal laves video med bevægelse inden 



Den Jyske Hest på Fyn har godt besøgt ved åben stald, har i år 90 års jubilæum 

 

Den Jydske Østjylland dropper åben stald, de har i år 20 års jubilæum 

Nordjyden tilbyder at køre hingste fra hingsteopdrætforsøget til 

JydskhesteavlØst har en masse arrangementer som alle er velkomne til 

 

Sydjylland har mange arrangementer, har nogle aktive medlemmer der er gode til at arrangere. 

Vi har valgt at droppe åben stald og prøver istedet at være der hvor publikum er. 

 

Ellers kan arrangementer og datoer ses på lokalforeningernes hjemmeside. 

 

Avlsforeningen laver en besøgsdag ved det fælles hingsteopdræt 

 

 

16. andre sager 

hingsteliste blev gennemgået. 

erindringsgaver: 

Bedste hovpleje fra hingstekåringen Henrik Jessen modtog det sidste eringdringskrus fra Carlsberg 

 

Fra landsskuet Henrik Jessen modtog erindringspræmie for bedste føl af jysk race 

 

Hoppen Louise fra Jørgen Nielsen Havndal fik guldmedalje for samling med 24 point diplom også til Ejvin 

Pank der er ejer af Louise, udstillet på historisk dyrskue i Gl. Estrup 

Nibe dyrskue, samling efter Katrine fra Karina Elkjær fik diplom og guldmedalje  

 

Løgstør dyrskue, samling efter Luna fra Gunda og Hans Jørgen Knudsen fik diplom og guldmedalje 

Samling efter Lindøgårds Kiwi fra Bodil og Jørgen Rasmussen udstillet på fyns dyrskue fik diplom og 

sølvmedalje 

Diplom for samling efter Magda fra Snave til Charlotte og Jesper Sørensen, skuets bedste samling på Fyn og  

på Landsskuet 

Diplom for afkomstsamling efter Holger Danske 23 point fra Helle Dalsgaard udstillet på Landsskuet 

Diplom for afkomstsamling efter Frederik Morsø 23 point fra Helle Dalsgaard udstillet på Landsskuet 

Diplom for afkomstsamling efter August 23 point fra Henning Kristensen udstillet på Landsskuet 

Sine Møller fik en gave for sin store hjælp 

Jette Ømark fik gave for sin store hjælp på kåringsrunden, så hun får også en rigtig hest 



Også en hest til Lene Kristensen som tak for sin store hjælp med tøj 

 

Helle Dalsgaard: Tiden er kommet hvor vi syntes vi skal have et nyt æresmedlemskab. 

Kresten Møller tildeles æresmedlemskab for livslange interesse og store arbejde for Den Jydske hest. 

Aksel Poulsen: Aulum hesteavlsforening har 100 års jubilæum næste år og der sker noget i Aulum ' 

Jeg kan fortælle vi fik 12.000 kr. for den første hingst i 1919 og 20.000 kr. i vilkår 

Jeg sidder som repræsentant for de 3 hesteracer i genressourceudvalget, budgettet er skåret med 1 million 

til næste år. Der ligger nu sæd for 6 jydehingste. der er justeret på tilskud 1.000 kr. For en jysk hoppe, 2000 

for fredriksborg og knapstrup. Køerne får 1725. de 3 hesteracer får 25.000 kr. hver. 

Jeg har været valgt for en 4 årig periode, der er valg til efteråret igen, hvor jeg har valgt at stoppe, der 

dækkes transportudgifter. Der holdes 6-7 møder om året. 

Helle Dalsgaard: efterlyste om der er nogen i forsamlingen der har lyst til at deltage. Hvis ikke der melder 

sig nogen risikerer vi pladsen går til de andre hesteracer. 

Niels Holger Fisker: er interesseret 

Charlotte Sørensen: der mangler heste på salgslisten, der er kun 7 heste i øjeblikket. 

Tror manglende deltagelse til kurset, hænger sammen med økonomi for unge medlemmer med børn osv. 

Sine Møller: opråb til dommerne om at notere, hvilke heste der har deltaget i en samling. også til fremover 

hvis nogen vil vide om en hest har været udstillet. 

Christina Matsson: vil gerne have tilsendt billeder som kan bruges på hjemmesiden. 

Jens Henrik Hansen: søger et fællesdommermøde, at dommerformænd mødes i starten af hvert dyrskueår, 

hvor man snakker om hvad der bliver lagt vægt på. 

Jørgen Elkjær: Det har vi ikke udover det der har været på dommerkurset 

Cristina Hansen: det kan ikke være rigtigt man giver topkarakter til et hold med dårlige lemmer. Hvis 

hestene på Fyns dyrskue havde været på Roskilde havde der blevet dømt hårdere på de dårlige ben. 

Charlotte Sørensen: som udstiller er det også vigtigt, man får en realistisk bedømmelse 

 

Helle Dalsgaard takkede for en god generalforsamling og på gensyn til hingstekåringen. 

 


