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Invitation til hoppekåring, føl- og plageskuer, 2-års hoppefinale mv. 
 
Der afholdes hoppekåring og føl- og plageskue 
7/9-2019   Fri plads  
8/9-2019   Niels Holger Fisker, Nøragervej 3, 9240 Nibe (kun hoppekåring)  
14/9-2019  Gørlevskuet,, Søkrogen, 4281 Gørlev. Føl- og plageskue samt hoppekåring 
15/9 2019  Revsø Rideklub, Revsø Markvej 2, Revsø, 6530 Sommersted 
28/9-2019  Lykkeshøj Ridecenter, Lykkeshøjvej 8, 8960 Randers SØ 
 
På pladserne i Nibe og den evt. fri plads er der kun hoppekåring og derfor ikke mulighed for at  
udstille føl og plage. 
 
Derudover er der mulighed for hjemmekåring i uge 37 + 38 
 
Hopper der ønskes bedømt med henblik på optagelse i F1 skal møde på en af de fastlagte 
pladser. 
Benyt vedlagte tilmeldingsblanket, som sendes til formanden senest 20. august 2019. 
Passet afleveres til dommerholdet på kåringsdagen og hjemkørselserklæring udleveres til 
hjemtransport. 
 
Pris for kåring: 
 
Stambogsbidrag: 400 kr. (betales af alle hopper, også ved genfremstilling såfremt, der 

sker ændringer). 
Kåringsgebyr: 
Hjemmekåring: 1100 kr. for den første 
    600 kr. for nr. 2 
    500 kr. for de efterfølgende fra samme ejer 
 
De 5 kåringspladser:   300 kr. v. minimum 5 tilmeldte hopper til kåring 
 
Der er adgang for vallakker til bedømmelse på kåringspladserne. Gebyret er 700 kr. 
Vallakker optages i et særligt afsnit i stambogen med bedømmelsesresultater. 
Passet afleveres til dommerholdet på kåringsdagen. 
 
 
Ved behov for yderligere anmeldelsesskemaer kan man selv tage en kopi eller printe ud fra 
foreningens hjemmeside www.denjydskehest.dk  
 
 
 
  

http://www.denjydskehest.dk/


                         

 
 
Føl og plagskue: 
  
Tilmeldingsgebyr for føl, plage og 2-års hopper:  100 kr. 
Pga. manglende tilskud fra Bevaringsudvalget frafalder tilskuddet til hingsteplage samt gratis 
opstaldning og tilmeldingsgebyr til hingsteføl og -plage. 
 
Opstaldningsgebyrer i Revsø og på Lykkeshøj: 
 
Revsø:  spiltov: 150 kr.    box:  250 kr Lykkeshøj:  spiltov / box:  300kr. 
 
Husk at anføre det ønskede på tilmeldingsblanketten. 
 
 
Lydighedstest: 
På pladsen i Gørlev, Revsø og på Lykkeshøj er der mulighed for aflæggelse af alle 4 typer 
lydighedstest 
Der gøres opmærksom på at aflæggelse af lydighedstest er obligatorisk, og resultatet vil blive 
påført kåringsbladet. 
 
Angiv venligst på tilmeldingsblanketten hvilken type lydighedstests man ønsker at 
aflægge. 
 
 
HUSK: Stambogsbidrag, kåringsgebyr, tilmeldingsgebyr og opstaldningsgebyr bedes indbetalt på 
kontonummer 4665-3656147113 ved tilmelding. 
Ved betaling på kåringsdagen tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,00- 
Tilmeldings- og opstaldningsgebyr refunderes ved afbud senest 4 dage før afholdelse. 
 
Tilmelding af hopper til kåring, vallakker, 2 års hopper føl og plage er senest 20. august 2019, 
vær opmærksom på anden tilmeldingsfrist vedr. Gørlev skuet. Tilmelding sker ved indsendelse af 
vedlagte tilmeldingsblanket til formanden eller pr. mail helledalsgaard@hotmail.dk 
Vi gør opmærksom på at Avlsforeningen Den Jydske Hest kun stiller dommerhold til rådighed til 
føl- og plageskuer, såfremt den enkelte udstiller er medlem af Avlsforeningen Den Jydske Hest jf. 
foreningens vedtægter 
 
Lykkeshøj, Randers 
 
I forbindelse med hoppekåringen på Lykkeshøj vil Årets Hoppe 2019 blive udpeget. 
Her har alle 3-års hopper der er tilkendt 10 point på kåringsturen mulighed for at deltage. 
 
Samtidig indbydes til en 2-års hoppefinale, hvortil hopper med mindst 23 point ved et dyrskue i 
2019 har adgang. 
 
Desuden arrangeres en føl-finale om årets føl 2019. 
Det bedste hoppe- og hingsteføl fra Gørlev og Revsø bliver inviteret til at dyste med de to bedste 
fra Lykkeshøj. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Chipmærkning af føl 
På de ovennævnte pladser vil der være mulighed for mærkning af føl. 
Man skal dog forudbestille et besigtigelsesskema  på SEGES og medbringe det til skuet, 
moderhoppen skal stadig medbringes. Pris kr. 250 kontant pr.mærkning. 
Det er også muligt at få hoppen chipmærket ved samme lejlighed. 
Hvis man har plage eller ældre heste, kan de også blive chipmærket. Medbring blot hestens 
papirer. 
Meddel venligst på indmeldelsesblanketten om der ønskes mærkning. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Der bliver tildelt ærespræmier til de bedste i hvert hold. 
Ærespræmier modtages med tak af formanden. 
 
 
Stof til beretningen modtages af  Helle Hedelund Thomsen indtil 1. oktober 2019 enten på 
mail mosegaarden26@gmail.com eller sendt pr. post Kræmmervejen 26, Vellev, 8860 
Ulstrup fra det jyske område og til Christina Mattsson på mail: cmattsson81@gmail.com 
eller sendt pr. post til Ådalsvej 8, Hastrup, 4720 Præstø fra øerne 
 
Dyrskuedommere bedes indsende dyrskueresultater hurtigst muligt, se skabelon til 
indtastning på hjemmesiden under blanketter. 
 
 
HUSK: 
Der skal foreligge en afstamningskontrol for at en hingst kan avlsgodkendes. 
Det betyder, at både mor, far og selve afkommet skal DNA-bestemmes. 
HUSK at få taget DNA af moderhoppen inden det er for sent. 
Chipmærkerne kan tage hår ud til DNA i forbindelse med mærkning. 
 
Hoppekåring, føl- og plagskue på Lykkeshøj er i samarbejde med Dansk Belgisk Hesteavl 
 
August 2019 
 
         Med venlig hilsen 
 
 Helle Dalsgaard  / Jesper B Sørensen 
      formand      sekretær 
 
 
 
 
Nyt fra formanden 
 
 
OPRÅB: husk at meddele formanden eller kassereren, når I sælger heste til nye avlere eller 
brugere af Den Jydske Hest, da der følger gratis medlemskab af Avlsforeningen Den Jydske Hest 
i resten af indeværende kalenderår med ved salg. 
Der tilbydes også i Avlsforeningen to nye typer af medlemskab – nemlig et 
BRUGERMEDLEMSSKAB, og der vil blive en særskilt bjælke til diverse brugsarrangementer som 
bliver meldt til Jesper Sørensen. Husk at melde lokalforeningernes arrangementer ind til Jesper, 
så de kan komme på en fælles aktivitetskalender. 
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Og et UNG I JYDSK HESTEAVL for medlemmer under 26. Jonas Kristensen og Emilie Hedelund 
Thomsen og Bertram Sørensen er kontakt personer 
Har I mailadresse og endnu ikke modtager diverse informationer (nyhedsbreve, diverse 
opdateringer) så husk at tilmelde jer elektronisk post ved at sende en mail til formanden 
helledalsgaard@hotmail.dk 
 Der er igen i år i løbet af foråret og sommeren kommet flere nye medlemmer til foreningen, da de 
har købt en jydsk hest. Velkomne alle sammen, vi håber I vil føle jer godt tilpas og opsøge den 
hjælp I evt. har/får behov for. 
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