
 

 

 

Kære hoppeejere. 

Som I sikkert er bekendt med, har vi 12 hingste opstaldet hos Niels Holger 
Fisker, Nibe med tilskud fra Bevaringsudvalget. Hingstene er nøje udvalgt 
efter afstamning og betingelsen for at få tilskud til projektet fra udvalget 
var: 

1. Alle hingste skulle i den aftalte opstaldningsperiode forblive 
opstaldet hos Niels Holger Fisker. Tages de ud af projektet, skal der 
betales kr. 500/mdr/hingst i den periode, som de har deltaget. 

2. Alle hingste skal fremstilles til kåring i 2019 
3. De kårede hingste skal stilles til rådighed for avlen i minimum 1 år. 

Bestyrelsen har drøftet projektet efter debatten på generalforsamlingen 
og er blevet enige om, at hvis projektet skal opnå maksimal succes, så bør 
alle de kårede hingste fra projektet minimum bedække 4 hopper i 2019. 
dvs. vi skal minimum bruge 48 hopper. 

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at der bliver lavet EVA beregninger på 
samtlige af de hopper, hvor der gives tilsagn til bedækning af hingstene i 
projektet. EVA beregningerne siger, hvilken hoppe, der skal bedækkes af  

hvilken hingst, så afkommet er mindst beslægtet med de øvrige individer i 
årgangene omkring eks 5. år (som jo typisk vil være de hopper evt. 

Hopper efterlyses til 
genbevaringsprojektet 

 Fælles Hingsteopdræt. 



hingsteafkom af projektet skal bedække fremover). Dvs. EVA 
beregningerne siger ikke noget om indavlsgraden i det enkelte individ. 

Skal vi have maksimalt udbytte ud af projektet, så skal vi følge EVA 
beregninger mest muligt. Så kære hoppeejere, det er nu I kommer ind i 
billedet. I skal ikke tage stilling til om jeres hoppe har en speciel 
afstamning eller ej, blot gøre op med jer selv, om I vil stille jeres 
hoppe/hopper til rådighed for projektet i bedækningsåret 2019. Vi 
arbejder på, at bedækningen bliver gratis for de første 4 tilmeldte hopper 
pr. hingst, imod man vælger en af de2-3 foreslåede hingste ifølge EVA-
beregningerne (selvfølgelig prøver vi at tage forbehold for geografi videst 
muligt). Hingsteejerens egne hopper er i først omgang ikke 
tilskudsberettigede. Tilskuddets størrelse og fordelingen af denne er 
endnu ikke endelig fastsat. 

Bestyrelsen vil ligeledes rette henvendelse til bevaringsudvalget, om der 
kunne være mulighed for forhøjelse af tilskuddet fra bevaringsudvalget til 
de hopper, som indgår i projektet jf. EVA-beregningerne. 

Vi vil gerne have tilsagn med angivelse af hoppenavn, reg.nr eller 
stambogsnr. På de hopper, som er mulige deltagere/stilles til rådighed for 
projektet i bedækningsåret 2019. 

Ale bestyrelsens medlemmer stiller et varierende antal af deres hopper til 
rådighed for projektet. (Undertegnede deltager med ca 10 hopper, Jørgen 
Elkjær med 3-4 hopper) 

 – så meld til, det bliver først til mølleprincippet. 

Tilsagn gives helst inden d. 1. marts.2018 og senest 15. marts 2018 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Den Jydske Hest 

Helle Dalsgaard 

 



 

 

 


