
 

 

Beretning for 2022 aflagt på generalforsamlingen d. 4. Februar 2023 
 
Så står vi her igen, endnu et år er gået, hvor tiden bare flyver afsted. 2022 blev da 
heldigvis et mere almindeligt år end de foregående – corona havde næsten sluppet 
sit tag i os, desværre lidt brat, da der lige pludselig skete noget meget alvorligt 
nemlig den russiske invasion i Ukraine, som, jeg tror, berører os alle dybt – en 
situation som vi ikke i den vildeste fantasi kunne forestille os blive aktuel i nutidens 
Europa. Mange varme tanker går til det ukrainske folk. 
Den jydske hest kunne igen vende tilbage til normal aktivitetsniveau. Året startede 
sædvanen tro med den årlige generalforsamling, dette år med knap så mange 
deltagere som sædvanligt, om det skyldes, at det kun var et halvt år siden, vi sidst 
holdt vores generalforsamling, ved jeg ikke, men dejligt med dem som mødte frem 
og deltog aktiv i diskussionerne. Jeg synes altid, det er en fornøjelse, at mødes der 
først i februar efter en lidt stille periode rent arrangements mæssigt i Den jydske 
Hest. Der bliver diskuteret en del, verdenssituationen vendt både rent menneskelige 
og selvfølgelig også om vores kære heste. I alt var der fremmødt 47 
stemmeberettigedemedlemmer. 
Der var nyvalg til Julie Nymark som repræsentant for øerne, velkommen Julie, du fik 
posten med hjemmesiden, som du er gået på med krum hals. 
Der var indsendt 2 forslag, det første en diskussion om lydighedstesten, og hvor vidt 
den er obligatorisk eller ej. Der var synspunkter for og mod obligatorisk 
lydighedstest. Jeg synes, det er vigtigt at få vist vores heste i brugen, det er trods alt 
her, der sælges flest, samtidig er det mig også meget på sinde, at vi ikke må miste 
nogle avlere, specielt i denne krisetid, hvor antallet af aktive avlere falder i stort set 
alle avlsforbund. 
Konklusionen blev, at alle heste skal tilmeldes og møde til lydighedstest, og hvis der 
ikke udføres en test, vil der blive påført kåringsbeskrivelsen “Ej bestået 
lydighedstest” 
Det andet forslag gik på hjemmekåringen af hopper. I vores travle hverdag med 
mange gøremål hver især, kan det være svært at sætte en dag af og økonomisk få 
det til at hænge sammen at køre rundt og hjemmekåre hopper. Derfor havde 
bestyrelsen stillet et forslag om 1 dommer bedømmelse af hopper til kåring, hvor 
der maksimalt kan opnås 8 point. Forslaget blev vedtaget i forståelse af vores 
tidsprioritering, og med denne løsning mister vi ikke nogle hopper/avlere på gulvet. 
Dette er selvfølgelig gældende fra i år og frem. 
Til ungeudvalget blev Julia Bjerrum, Kamilla Elkjær og Bertram Sørensen valgt. 
Når man kigger tilbage over året, forsøger man jo altid at efterrationalisere 
begivenhederne og udviklingen, og vi har måttet konstatere, at der gennem de 
senere år har været et fald i antal medlemmer og desværre også i antallet af 



 

 

bedækninger. Det vil jeg lige komme ind på i avlsberetningen. Her er en oversigt 
over antal medlemmer og udviklingen i medlemstallet, det ser måske ikke så slemt 
ud, som jeg antyder, men der er mange medlemmer, som kommer til som nye 
medlemmer og derfor er gratis det første år – de er svære at fastholde i 
avlsforeningens medlemsskare. Jeg har her lige prøvet at opsummere på 
gratistmedlemmerne og konklusionen er, at ca 1/3 af de medlemmer, som kommer 
med gratis, det år de anskaffer sig en jydsk hest fornyer deres medlemskab. 

 
D. 26. Februar blev der afholdt begynderkursus i bedømmelse af heste hos 
undertegnede. Der var tilmeldt knap 25 kursister, som først fik en teoretisk 
gennemgang af bedømmelsen, den linjære registrering samt  introduktion til 
beskrivelse/karakteristik der følger efter, når man skal bedømme heste om end det 
er til dyrskue eller kåring. Lidt anatomi blev det også til med forklaring af dybde, 
bredde, lænd, kryds, lyske, underlår mv. Efter middag blev kursisterne opdelt i 3 
hold, hvor de skulle bedømme mindst to heste, bruge det linjære skema og 
efterfølgende lave en karakteristik. Holdene fandt ud af, at det var vigtig, at der var 
en person, som var ordstyrer, ellers kom man ikke rigtig nogen vegne i 
bedømmelsen. Slutteligt fremlagde hvert hold en af hestene, forklarede 
afkrydsningerne og gav en kort karakteristik. Jeg synes, det var en god dag, og 
håber, at alle fik noget med hjem. Kursisterne fandt i hvert fald ud af, at det ikke 
altid er så nemt. 
 
Næste arrangement var så årets hingstekåring på stald Tougaard i Viborg. Efter 
hingsteprojekt og coronanedlukning var det et skuffende antal hingste, der mødte til 
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kåring. 1 3 års og 4 4 års hingste, som jo skulle møde pga hjemmekåringen i 2021. 
Fløjhingsten blev Sixten Sparre kåret med 9 point og sølvmedalje og vinder af 
lydighedstesten. I 4 års holdet stod hingsten Elvis fra Jens Høgh på fløjen ligeledes 
med 9 point, sølvmedalje og bestået lydighedstest efterfulgt af hingstene Dalgaards 
Storm, Mercur og Dybdals Storm som alle blev kåret med 8 point, Dalgaards Storm 
ligeledes med bestået lydighedstest for slæde. Der var en god kvalitet i de 
fremmødte hingste, og det bliver spændende at se noget afkom på skuerne 
fremover. Der var stor publikums tilslutning både af belgierfolk og jydefolk, 
cafeteriaet havde travlt, og folk hyggede sig i kantinen. Tak til alle udstillere, 
dommere, hjælpere, publikum og Stald Tougaard, der alle bidrog til, at vi havde en 
god hingstekåring. Jeg vil dog blot lige nævne, at dette års kåring bliver stor 
forventelig minimum 18 deltagende hingste, så det bliver en spændende dag. 
 
Herefter gjaldt det årets dyrskuer, som efter 2 års nedlukning skulle prøve at starte 
op igen. På side 51 i beretningen kan I se tilslutningen til årets dyrskuer.Jeg tror, de 
fleste skuer måtte erkende, at det var et sejt træk. Folk var ligesom blevet lullet helt 
i søvn, og der skulle virkelig trækkes og presses meget for at få os ud af starthullerne 
igen. Fremvisningen af den jydske hest holdt nogenlunde niveau i forhold til den 
nedgang, der er i antallet af medlemmer og avlere. I alt 106 heste har været 
fremstillet på årets dyrskuer og som de foregående år, så deltager de fleste 
udstillere for at vinde, så 2022 blev ikke anderledes end de foregående år. Det blev 
til mange og fine placeringer i konkurrencerne om skuets bedste på tværs af 
racerne. 
Gl. Estrup Ulrikka fra Sine Møller – skuets bedste hoppe 
Hjørring dyrskue Kamma fra Karina Elkjær – skuets bedte 2 års hoppe 
Ribe dyrskue Scott fra Karin de Veen Kooi – skuets bedste føl 
Landsskuet: Louise Augusta fra Helle Dalsgaard. Bronze til skuets bedste følhoppe 

Rangstrupgårdes Hertha fra Ellen Ekkelund Petersen skuets bedste 3 års   
hoppe 

                      Engh veg  rd’s Søren  r  L rs Bo Pedersen skuets bedste føl 
                      Artemis fra Helle Dalsgaard skuets bedste 2 års hopper 

  Samling efter Dagmar fra Helle Dalsgaard bronze til skuets bedste 
samling 

Aulum dyrskue Katrine fra Per og Sonja Kristensen skuets bedste hest 
Hjertelig tillykke med de fine placeringer og en stor tak til alle udstillere for en flot 
fremvisning og stort engagement i fremvisningen af vores alle sammens jydske 
heste. 
På Landsskuet prøvede vi i 2022 noget nyt nemlig et show sammen med Dansk 
Belgisk Hesteavl. Efter lidt starts vanskeligheder så synes jeg faktisk, at vi fik et 



 

 

fornuftigt show stablet på benene, hvor der var lidt gang i tingene og tænker også, 
at vi i år ligeledes skal prøve et samarbejde. 
Midt i August gjaldt det så gentagelsen af den fælles brugsweekend, denne gang 
afholdt af Nordjyden. Deltagerne mødte op til en fantastisk weekend, hvor vejret var 
helt i top. Der blev demonstreret brugskørsel fredag aften, hvor deltagerne 
efterfølgende fik lov til at afprøve øvelserne med egen eller lånt hest. Det var ret 
simple forhindringer, som vi alle sammen sagtens kunne lave derhjemme for at 
træne lydighed og præcision. Lørdagen stod på fælles køretur i det grønne rundt på 
Louns halvøen. Turen bød på bakker, slugter, sol, skygge, sommerhusområde, 
lystbådehavn, strandtur mv. en tur på ca 20 km med flere indlagte pauser undervejs 
og en stor hjemmelavet isvaffel på havnen. Alle heste såvel som mennesker klarede 
turen med bravour, og lørdagen blev sluttet af med en brag af en sommerfest. En 
stor tak til Sine og Jette for en super forplejning i hele weekenden og tak for det fine 
fremmøde både med og uden hest. I 2024 er det sjællænderne, der står for 
arrangementet første weekend i september. 
Så blev det atter tid for hoppekåring, føl- og plageskuer, hvor det altid er 
spændende at se, hvor mange der bliver meldt til. Vi kommer ikke ud over, at 
bedækningstallet er faldende gennem de senere år, og dermed også antallet af 
fødte føl. Men tilmeldingen viste, at de avlere som stadig laver føl også gerne vil 
udstille dem, i alt 17 føl ud af 47 fødte blev fremstillet dvs ca 1/3 hvilket jo passer 
godt med den gennemsnitlige kåringsprocent. Tilslutningen i Revsø var i år for lille, 
så vi besluttede at aflyse og anbefale at deltage i Viborg i stedet. Det har selvfølgelig 
fået bestyrelsen til at diskutere, om der fortsat skal holdes en plads i Revsø, eller om 
det skal laves om i privat regi og så kun gælde hoppekåring på lige fod med 
Nordjylland. Der er intet besluttet, vi afventer det/de næste år og ser, hvordan 
tilmeldingen bliver. Vi havde 3 fantastiske kåringsdage først med hoppekåring i Nibe 
med 6 hopper, derefter Gørlev med 3 hopper, 3 2-års hopper, 3 1-års hopper og et 
hingsteføl, 2 hopper i Sønderjylland til hjemmekåring og så endelig finaledagen i 
Viborg med 13 hopper til kåring, 4 2-års hopper, 1 1-års hingst, 7 1-års hopper, 7 
hingsteføl og 9 hoppeføl.  
Årets hoppe blev Rangstrupgårdes Hertha fra Ellen Ekkelund Petersen, Agerskov 
Årets 2 års hoppe blev Artemis fra Helle Dalsgaard, Ullits 
Årets føl blev hoppeføllet Josepha fra Helle Dalsgaard, Ullits 
Alle udstillere, dommere, tilskuer mv skal have en stor tak for jeres fremmøde og 
indsats, så vi igen kunne afvikle vores kåringstur til UG og hjertelig tillykke til alle 
udstillerne med resultatet, brug det konstruktivt i jeres videre planlægning af avlen. 
En anden ting som glædede mit jydske hjerte var deltagelsen i årets lydighedstest. 
Om det skyldes omformulering ændring i tilmeldelsesblanketten eller bare er en 
tilfældighed ved jeg ikke, men vi kan konstatere at 3 ud af 5 hingste aflagde test og 



 

 

hele 18 ud af 24 hopper aflagde test alle på Sjælland og i Viborg aflagde flotte 
lydighedstest – hjertelig tillykke med det. 
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Lørdag d. 22. Oktober gjaldt det så bevægelseskursus, som har været planlagt 
længe, men har afventet pga Corona. I alt ca 25 deltagere var tilmeldt hvor Jørgen 
Finderup først gennemgik lidt eksteriør bedømmelse og derefter så vi på 
bevægelsesvideoer optaget ved kåringer gennem de senere år. Efter videoerne blev 
der mønstret 3 heste med forskelligt bevægelsesmønster. Der var en ivrig debat om 
skridtlængde, haseaktion, elasticitet, regelmæssighed, taktfast osv osv. Jeg tror alle 
deltagere havde en rigtig givtig dag og fik noget nyt med hjem. Der er flere videoer 
på lager, så man godt kunne holde en opfølgende dag noget lignende, hvis der er 
stemning for dette, her kunne man også inddrage benstilling, kode og pibe længde 
mv. 
OK har igen bidraget til vores foreningskasse, i år med kr. 5312,24, det hjælper så 
kære medlemmer fortsæt med at købe benzin, diesel, strøm og telefoni – det luner 
alt sammen 
Når man får udkastet til årets beretning til gennemsyn, så glædes jeg hvert år over 
den aktivitet, der er over hele landet i lokalforeningerne. Der arrangeres 
hyggeaftner, foredrag, tilkørsel, brugsweekender, rideture, weekendtræf, 
løvfaldsture, strandture, skovarbejde, kørsel til diverse arrangementer, shows osv 
osv. I lokalforeninger gør en kæmpeindsats for promoveringen af den jydske hest. 
Der er ingen tvivl om, at synliggørelsen af de jydske heste er medvirkende til at 
skabe en stor interesse hos nye brugere/ejere. Jeg synes stadig, der ligger en stor 
opgave i at fastholde de nye jydeejere, de bliver meldt ind som gratis medlemmer 
det første år, men der er ikke så mange, der fornyer medlemskabet medmindre de 
bliver avlere og skal udstille deres heste. Jeg kunne godt tænke mig lidt input, gør vi i 
foreningen nok eller noget forkert, hvordan skaber vi den samhørighed, som jeg tror 
er alt afgørende for den jydske hests fremtid. 
Et trist punkt i årets løb har dog været nedlægningen af den over 100 år gamle 
Aulum Hesteavlsforening, som jo var eneste forening tilbage under den jydske hest, 
so  v r  ds r nget    ideen o   t h ve en ” oreningshingst” Tiden var nok løbet 
fra den ide, og et faldende antal medlemmer gjorde, at det var det rigtige at gøre at 
nedlægge foreningen. Avlsforeningen har modtaget nogle penge, dels en sum, som 
er øremærket til Aulum Dyrskue i en årrække og dels et bidrag til foreningens kasse. 
Søren vil sikkert komme nærmere ind på det  under regnskabet. 
Bevaringsudvalget har i mange år været et fast punkt i beretningen, men min 
personlige holdning er, at den lige så stille udfases. I skrivende stund ved jeg endnu 
ikke, om man kan ansøge om dyretilskud i 2023, men en ting er i hvertfald sikkert 
efter 2 års tovtrækkeri fik vi endelig udbetalt de sidste kr 65000 fra vores 
hoppeprojekt – det var en dejlig julehilsen at modtage i min mailboks. 
Bestyrelsen har igen arbejdet konstruktivt sammen, der har været udskiftning på 2 
meget centrale pladser nemlig delvis kasser-posten (reelt først år Søren selv stod 



 

 

med hele missæren) og så på hjemmesiden, hvor Julie har taget over og optimeret 
denne. I har begge gjort og udfyldt jeres opgave med bravour. Jeg vil takke jer alle 
kære bestyrelsesmedlemmer for jeres positive indstilling, den gode debat og 
omstillingsparathed, det gør det lidt nemmere at være formand. 
Ligeledes vil jeg rette en stor tak til mine to uvurderlige hjælpere Jette og Sine til 
kåring, fotografering, sekretær og endelig for jeres store indsats i køkkenet til 
brugsweekend, I er guld værd. 
Ligeledes en stor tak til SEGES som altid beredvilligt stiller sig til rådighed, når der 
skal bruges udskrifter mm. 
Med disse ord vil jeg slutte dette års beretning og så lige komme med lidt nyheder 
generelt 
 
Ny hestedatabase på SEGES i løbet af 2023, som vil være meget App baseret 
-mulighed for dyrlæger at lave signalement og registrering online 
- mulighed for at ændre konsum status mv online, så man slipper for at sende passet 
ind til opdatering 
-mulighed for ejerskifte 
Linjær registrering tænkes indlagt på SEGES ( afventer det nye system) 
 
CHR- registeret. Lovpligtig at indberette alle heste på enkelt dyrs niveau i CHR, hvis 
de opholder sig mere end 30 dage i besætningen. Ansvarlig er den for hesteholdet 
ansvarlige, så ikke nødvendigvis ejeren. 
-download CHR app og følg vejledningen, det tog mig 15 min og indberette 25 heste. 
Det eneste man skal bruge er deres reg.nr. 
- fristen for registrering af ejerskifte og død er sat ned til 7 dage 
 


