Generalforsamling i Avlsforeningen Den Jydske Hest lørdag d. 1.
februar 2020 på
Agro Skolen i Hammerum, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning.
Velkomst ved Formand Helle Dalsgaard, dejligt at se så mange fremmødte medlemmer. Vi
sang Livstræet.
Helle bød velkommen og er glad for den store opbakning, selvom vi er lidt færre i år end
foregående år. Helle fortsatte med mindeord om Søren Knudsen.
Valg af stemmetællere, Winnie Fuglsang og Inger Iversen foreslået og valgt.
Valg af dirigent, Jørgen Elkjær foreslået og valgt. Jørgen konstaterede generalforsamlingen
var lovlig indkaldt.
Beretning 2019, ved Formand Helle Dalsgaard
Formandens beretning aflagt på generalforsamlingen d. 1. februar 2020
Så står vi her igen, endnu et år er gået med raske skridt og hvilket år? Dette århundredes
største hingstekåring, en fantastisk dag med mange gode individer, gode lydighedstest og
en imponerende afslutning inde på Østervold i Randers, som prikken over i’et på vores
hingsteprojekt. Ligeledes et år hvor antallet af heste til salg ikke altid kunne følge med
efterspørgslen.
Men året startede jo sædvanen tro med generalforsamlingen på Agroskolen i Hammerum.
Igen med en god tilslutning, hvor sløret skulle løftes og parringsplaner skulle diskuteres.
Morten Kargo var inviteret til at komme og fortælle om EVA beregningerne, planlægningen
af parringer medvidere. Det førte til en god debat og bestyrelsen fik generalforsamlingens
opbakning til, at der kun skulle laves et parringsforslag pr. hoppe, som var tilskudsgivende.
Ligeledes gik diskussionen også på, om hingstene skulle bedække lige mange hopper
eller, der skulle være forskel. Det endte med, at hver hingst forlods fik tildelt 4 hopper, og
de øvrige hopper blev tildelt efter EVA beregningerne. Der var genvalg til bes tyrelsen.
Ungeudvalget fremlagde en lille beretning om, hvad de havde arrangeret det første år, og
der var valg til udvalget, her blev Bertram Sørensen og Emilie Hedelund Thomsen vagt.
Godt 1/3 af medlemmerne var mødt frem, og i pauserne gik debatten livligt. Den årlige
generalforsamling er opløftende for en bestyrelse specielt når, der er så mange aktive og
deltagende medlemmer, som giver deres mening til kende. Det skal I virkelig have et
kæmpe applaus for.
D. 2. marts 2019 blev det så tid for hingstekåring, en dag med mange indledende
planlægninger. Alt skulle gerne klappe, og der var mange hingste, som skulle igennem. En
tak til Niels Holger Fisker for hans forslag om hingsteparaden på Østervold om aftenen, 2
anonyme givere gjorde det muligt at servere sandwich og drikke til de fremmødte. Visit
Randers var særdeles imødekommende, ligeledes Randers kommune, der sørgede for, at
de rette tilladelser til arrangementet kom i hus. Et rekord stort publikum var mødt frem til
en dag, hvor alt bare klappede og gik op i en større helhed. Det var et fantastisk syn, da
21 jydske hingste marcherede rund inde i ridehallen på Lykkeshøj, ridehallen synede
faktisk for lille, og et endnu mere imponerende syn var det, da 16 hingste spadserede op

af Østervold i optog med levende fakler, flag og tog opstilling ved Helen Schous statue af
Den Jydske Hest. Alle de fremmødte hingste blev kåret, og resultatet var som følger:
Årets hingst/publikumsfavorit og fløjhingst 10 point og guldmedalje:
Rangstrupgårdes Omega
Kåret med 9 point og sølvmedalje:
Stallone, Cornelius, Ludvig
Kåret med 8 point:
Hedevangs Lurifax, Magnum, Mellergårds Frede, Apollo, Mosegaardens Jonathan, Malik,
Bølle Bob, Thorups Arve, Stokholts kavi, Mosegaardens Golf, Mosegaardens Hamlet,
Sylvester, Sdr. Dams Tarsan, Ll. Engevangs Klaus. Samt den ældre hingst Verner Vestdal
Kåret med 7 point:
Nuler og Vejrhøjgårds Cæsar
8 af hingstene aflagde lydighedstest og bestod
Stokholts Kavi, Vejrhøjgårds Cæsar, Verner Vestdal, Cornelius, Mellergårds Frede, Ll.
Engevangs Klaus og Sylvester
Vinderen af lydighedstesten var Stokholts Kavi kørt af Jens Høgh
Hestens Værns mønstrings medalje gik til Maia Holmstrand med Cornelius
Jeg vil afslutte beskrivelsen af hingstekåringen 2019, og tænke tilbage på den, som den mest
fantastiske dag for Jydsk Hesteavl i nyere tid. En stor tak til alle fremmødte, publikum,
hjælpere, udstillere, hingsteejer, foderværter, dommere m. fl. Pressen var mødt, der var en
fin før- og efteromtale og vores hingsteprojekt har skabt stor opmærksomhed i alle
hestekredse.
Efter hingstekåringen blev der lavet kontrakter på alle parringerne, der kunne søges tilskud til
og ca 2/3 af de forlods tilmeldte hopper sluttede op om projektet. På generalforsamlingen
blev der fra bevaringsudvalgets side oplyst, at det tildelte beløb på 300.000 til parringerne
nok blev beskåret til kr. 150.000 pga. fejl disponering. Derfor besluttede bestyrelsen, at der
udbetales kr. 800 ved bedækning samt yderligere kr. 1000 ved konstateret drægtighed på
70 dage til projekthopperne Udbetalingerne skete i december måned ca. kr. 100.000.
Efteråret 2019 tog jeg så kontakt til bevaringsudvalget dels for at få afklaret, om vi fortsat
kunne søge foreningstilskud (kr. 25.000) og dels for at få be- eller afkræftet, hvorvidt de
tildelte kr. 300.000 var beskåret eller ej? Foreningstilskuddet er blevet slettet, da man
mener, at pengene virker bedre ude hos den enkelte avler. Det kan man være enig eller
uenig i, jeg må bare konkludere, at hvis vi ikke var en stærk forening, så havde vi aldrig
fået de tilskud til både projekt hingste og hopper hjem. Tilskuddet til hopper og hingste,
som har fået levende afkom fortsætter stadig uændret.
Så kom foråret og sjældent er der blevet transporteret så mange hopper rundt i landet til
bedækning. Knap 2/3 af de forhåndstilmeldte hopper støttede op om projektet, og dermed
accepterede valget af hingst til deres hopper. Det synes jeg som forening, vi kan være
godt tilfredse med, jeg vil komme mere ind på projektet under min avlsberetning.
Det blev Landsskue tid og atter i år blev vi den største udstillede race. Der er udfordringer i
pladsen dernede, da der er flere heste tilmeldt, end der reelt er plads til. Jeg kan kun sige,
at hvis man skal være sikker på at blive opstaldet oppe i jydestalden, så bør man melde
hesten til som udstillingshest, da det er disse, som bliver prioriteret højst, når staldplanen
skal gå op. Der vil formentlig blive flere teltstalde evt. bokse i midten i belgierstalden, da
Landsskuet har investeret i mange nye bokse. Vi havde en imponerende flot udstilling med
mange gode individer, dog kunne jeg godt have tænkt mig, at der var kommet lidt flere
hingste af den store årgang, som var til kåring. I fælleskonkurrencerne gjorde vi os atter

bemærket, Caroline Mathilde vandt bedste samling og fik bronze i bedste følhoppe, Louise
Augusta fik guld i bedste 2 års hopper begge to fra undertegnede. Bedste føl blev
hoppeføllet Alma fra Flemming Nielsen, Gedsted. Showet var atter i år et tilløbsstykke,
hvor den jydske hest’s alsidighed og brug gennem tiderne blev demonstreret. Skønt at der
var mange nye deltagere, som var med i showet for første gang. Det er vigtigt at bevare
sammenholdet få de nye med, så de føler sig en del af foreningen.
Næste arrangement var så efterårets føl- og plageskuer samt hoppekåring. Ligeledes her kan
man glæde sig over, hvor stor en tilslutning, der er blandt de avlere, som stadig holder fast
i den jydske hest.
Der var 3 hopper til kåring, 2 hoppeføl og et hingsteføl samt en 1 års og en 2 års hoppe i
Gørlev. Fine repræsentanter for den jydske hest.
I Revsø var der i alt 11 hopper til kåring 2 hoppeføl og 1 hingsteføl, 5 hoppeplage og 2
hingsteplage.
I Nibe var der i alt 8 hopper til kåring 1 ældre og 7 3års hopper
På hjemmekåringsrunden har vi kåret 5 hopper i år
Og endelig til Finalekåring på Randers Sportsrideklub mødte der 9 hopper til kåring, 1 ældre
og 8 3 års hopper. 4 2års hopper var mødt til 2 års finalen. Plageholdene var lidt tynde, 1
hoppeplag og 2 hingsteplage men med god kvalitet og så et imponerende hold hoppeføl
med 11 stk og kvalitet helt ned til den bagerste samt 5 hingsteføl. I alt blev 23 ud af 45 føl
fremstillet dvs. en fremstillingsprocent på 51%
I alt blev der kåret 3 hopper med 10 point og guldmedalje
10 hopper med 9 point og sølvmedalje
22 hopper med 8 point
Årets hoppe blev Sdr. Dams Tinna fra Harry Dam Pedersen, Lyngså
Årets 2 års hoppe blev Louise Augusta fra Helle Dalsgaard, Ullits
Årets føl blev Dybdals Annebel fra Sonja og Per Kristensen, Lånum
Et kæmpe tillykke til jer alle, brug bedømmelserne konstruktivt i jeres planlægning af den
fremtidige avl og tak for den super flotte opbakning.
Når man snakker kåring, kan man jo heller ikke undgå at komme ind på lydighedstestene.
Tilslutningen i 2019 var faldende lidt, og det undrer mig i en tid, hvor efterspørgslen
primært går på brugsheste. Jeg synes stadig, det er sjældent, at man bliver kontaktet af
nogle, som gerne vil købe en god avlshoppe, oftest spørges der om, hesten er køre- eller
ride vant, og så kan det da godt ske, at man vil trække et føl på den en gang. Specielt
vallakker, der er tilkørte, er der stor forespørgsel efter pt. Ingen til salg på salgslisten. Men
til de udstillere, der går helhjertet ind for sagen, skal der lyde en stor tak for den indsats i
gjorde ved dette års afvikling af lydighedstestene. I alt 46% af de kårede dyr aflagde
lydighedstest. Resultaterne er som følger:
Hingstekåring:
Stokholts Kavi 126 point ud af 140 for slæde
Vejrhøjgårds Cæsar: 123 point ud af 140 for slæde
Verner Vestdal 117 point ud af 140 for slæde
Cornelius 108 point ud af 140 for slæde
Mellergårds Frede 104 point ud af 110 for lange liner
Ll Engevangs Klaus 96 point ud af 125 under rytter
Sylvester 85 point ud af 110 for lange liner
Mosegaardens Hamlet 73 point ud af 110 for lange liner
Hoppekåring:

Nibe 2 (8)
Samantha 79 point ud af 80 løfte ben
Selma 78 point ud af 80 løfte ben
Gørlev 2(3)
Solveig 91 point ud af 110 for lange liner
Alvilda 89 point ud af 110 for lange liner
Revsø 6 (10)
Thorups Lilje 119 point ud af 140 for slæde
Sara af Søndernæs 107 point ud af 125 under rytter
Signe af Søndernæs 78 point ud af 80 løfte ben
Karla 77 point ud af 80 løfte ben
Mille af Rolighed 75 point ud af 80 løfte ben
Virkelyst Kaia 73 point ud af 80 løfte ben
Randers 5 (9)
Mosegaardens Ofelia 107 point ud af 125 under rytter
Katja 105 point ud af 125 under rytter
Virkelyst’s Anna 80 point ud af 140 for slæde
Frække Frida 78 point ud af 80 løfte ben
Thorups Zenia 75 point ud af 80 løfte ben
Og endelig Vanessa Tindbæklund 75 point ud af 80 løfte ben
Jeg vil afrunde lydighedstestene med den kommentar, at der fremadrettet bliver kortet af tiden
til ride prøven.
En god kåring opnås ikke medmindre, der er en god mønstring. Følgende vandt Hestens
Værns Mønstringsmedalje v kåringerne i 2019:
Maia Kronborg Holmstrand med Cornelius
Martin Elkjær med Samantha
Sabrina Elgord Hansen med Solveig
Sofie Poulsen med Mille af Rolighed
Camilla Elkjær med Katja
Tillykke til alle I fantastiske unge mønstrer, I gør det super godt.
OK har igen i år støttet Avlsforeningen med sponsorpenge i alt 4569. kr. Støttens størrelse er
selvfølgelig afhængig af, hvor meget benzin, olie, strøm og telefoni I køber, så fortsæt med
at købe hos OK, det falder på et tørt sted.
Som I også vil se af regnskabet, så har vi jo i år mistet de kr. 25000,- vi plejer at kunne søge
fra bevaringsudvalget. Trist, at der er taget denne beslutning om, at man mener, pengene
gør større gavn ude hos den enkelte avler frem for i foreningens kasse. Denne holdning er
jeg bestemt ikke enig i. I november måned blev jeg så inviteret til Avlerdag på det Grønne
Museum på Gl. Estrup afholdt af bevaringsudvalget. Ca 100 personer var mødt frem, og
der blev spurgt flittigt ind til mit oplæg om hingstehoppeprojektet. Nogle af spørgsmålene
var også de spørgsmål, som vi selv har til projektet, specielt hvorvidt vi kan sikre, at de
afkom, der bliver født, også bliver fremstillet og kommer i avlen senere hen, og selvfølgelig
mange spørgsmål vedr. ideformuleringen, håndteringen og kontrakterne udarbejdelse mv.
det var en god dag, og mange af de fremmødte beundrede vores projekt og ildhu. Som
opfølgning på dette vil jeg lige sige at Morten Kargo og co har publiceret en artikel i
Danske Husdyr november 2019 samt har en større artikel i støbeskeen til ACTA, som er et
internationalt tidsskrift.

I beretningen hører ligeledes lokalforeningerne. Dette år har ikke været en undtagelse, I
bakker op, når man beder om hjælp. Jeres ildhu og opbakning, når man spørger efter
hjælp er uovertruffet. Der arrangeres hele landet over mange sammenkomster både med
og uden heste, hvor det sociale sammenhold forstærkes. I er i den grad med til at være
bannerfører for, at når man køber en Jydsk hest, så bliver man budt velkommen og taget i
hånden, så man ikke står alene.
Om det så er hjælp til kørsel, ridning, udstilling eller blot fordi man nyder selskabet, det er
fuldstændig underordnet. I 2020 ser vi frem til et fælles arrangement, hvor der fra
lokalforeningernes side har været et ønske om en fælles weekend på landsplan, hvor
forskelligheden i brugen af de jydske heste kunne vises. Arrangementet kom i støbeskeen,
da alle lokalforening var inviteret med til det første bestyrelsesmøde i februar. Vi glæder os
i bestyrelsen til weekenden på Rømø, og jeg vil endnu en gang påpege, at uden avl ingen
brug og ingen brug ikke noget at avle for. Vi er gensidige afhængige af hinanden - avlere
og brugere. Vi kan blive bedre til at bruge hinanden få meldt de forskellige arrangementer
ind på hjemmesiden, så man kan se og evt. deltage i nogle af de arrangementer, de andre
lokalforeninger holder. Jeg håber, det gode samarbejde kan fortsætte fremover.
Hjemmesiden og Facebook kan forbedres, der går stadig for lang tid før, tingene bliver
opdateret. Vi har lavet nogle tiltag her i løbet af efteråret blandt andet kan man nu anmelde
til kåringer direkte på hjemmesiden, der er lavet diasshow af salgsheste på forsiden af
hjemmesiden, og så skulle den gerne vise de kommende arrangementer. Vi er
opmærksomme på det, og arbejder på sagen med en hurtigere opdatering.
Jeg vil slutte min beretning med en stor tak til mine bestyrelsesmedlemmer. I gør en kæmpe
indsats på hver jeres måde, I er imødekommende, deltager aktiv og bakker op om de
projekter, der bliver sat i støbeskeen. Vi har gode og sommetider lange diskussioner om
mangt og meget. Avlsmål, bedømmelse, prioritering af vigtigheden af de forskellige
karakterer – vægtes hoved/hals mere end dybde/bredde. Den linjere bedømmelse bliver
diskuteret, stemmer den altid overens med beskrivelsen osv. Vi vil alle den jydske hests
“det bedste” – vi prioriterer bare forskelligt, men jeg synes altid, vi ender op og accepterer
den flertals beslutning, der engang imellem bliver taget. Vi skiftes til at afholde
bestyrelsesmøde for at holde økonomien i skak, for selvfølgelig kan det mærkes, at der
mangler kr- 25.000 for bevaringsudvalget. Ligeledes en stor tak til Sine og Jette, der igen i
år beredvilligt stiller sig til rådighed. Sine du fikser kataloger, dommerbøger, renskriver
bedømmelser, fotograferer mv, og Jette tager troligt med rundt til hoppekåring i hele landet
som sekretær og fotograf, uden jer to ville formanden få ekstra travlt. Til Morten Kargo og
stab skal der også lyde en stor tak. I fik EVA beregningerne i hus i 2019 og har sagt ja tak
til at køre en ny beregning i 2020, så vi kan få endnu en stor årgang af føl. Jørgen
Finderup skal også have en ekstra tak i år, du trådte til som dommerformand til dette
århundredes største hingstekåring, alt klappede og tidsplanen holdt – tak for den store
indsats. SEGES har ligeledes også været hjælpsomme med udskrifter både til EVA
beregninger, udtrækning med diverse statistikker- tusind tak for det. Med disse ord vil jeg
slutte beretningen 2019 og ønske jer alle held og lykke i det nye år. Gid 2020 bringer lige
så megen positiv omtale i hestekredse landet over som 2019.
Øvrige info fra Hestekongressen
Der arbejdes på ny heste database i 2020 fra 1. April 2021 bliver der krav om registrering af
hestenes opholdssted, hvis opholdet varer mere end 30 dage – på lige fod med chr
registeret for kvæg. SEGES arbejder på en løsning med en App i stedet for den foreslåede
løsning som CHR registeret kører.

Købeloven bliver formentlig ændret således handels med levende dyr tages ud af
forbrugerkøbet. Der arbejdes på en aftalefrihed.
MRSA overvågningen kører fortsat ligeledes på hestesektoren, til trods for, der kun i løbet af
de sidste 12 år er fundet 3 ud af 1000 tilfælde humant, der kunne relateres til MRSA hos
heste. Forkert screening, da kun besætninger på >25 heste undersøges.
Opgradering af Hestelex
Gratis adgang til hestedata til grundoplysninger.
Projekt om afgangsårsager hos heste ikke kun forsikringsheste og fordelt på alle racer i alt
2664 heste. 91,4% bliver aflivet kun godt 8% bliver slagtet. Gns alder ved aflivning var 17,
1 år. 30% af dem skyldes ben lidelser hvoraf 32% af dem skyldes Forfangenhed.
Bedækningsantallet i 2019 var lig tallet i 2018 generelt.
Transportforordningen – ændringer afvist af Fødevarestyrelsen, men den vil blive taget op på
EU-niveau. Kun 3 ud af 51 forseelser i 2018 drejede sig om hestevelfærd jf politiets
optegnelser. Husk at henvende jer til SEGES, hvis I får bøde for evt. overtrædelser.
I løbet af 2019 er der også blevet skabt et nordisk samarbejde kaldet Nordisk
genresourcecenter, hvor jeg er medlem af for at følge med i, hvad der sker omkring os.
Jeg modtager herved mødereferater og kan selvfølgelig også deltage i møderne.
Hvem deltager: Færøske hest, Nordlands hesten, finske hest, frederiksborger, fjordheste,
Dølern, jydske m.fl. samt flere officielle personer der i bland Maiken Holm.
Tænkt som et netværk til forbedring af frugtbarhed i små populationer, indavl,markedsføring
mv.
Haft møde i november og skal holde et her i foråret på SEGES.
Helles beretning blev godkendt.
Avlsberetning 2019
2019 har på mange måder været et meget anderledes år end de andre, hvor jeg har stået i
spidsen for den jydske hest. En ide opstået i 2016 blev ført ud i livet, og fik
bedækningstallet i 2019 til at stige med 42% (fra 86 til 122) i forhold til 2018. Så formålet
med vores 2 projekter er opnået, dels fik vi brugt en del hingste, som ikke genetisk er
beslægtet så tæt med de hingstelinjer, vi plejer at bruge, og dels fik vi antallet af
bedækkede hopper til at stige, så der forhåbentlig kommer nogle flere føl til næste år. Det
er med stor tilfredshed vi, tror jeg alle i bestyrelsen, kan se tilbage på et år, som på alle
måder har været anderledes rent avlsmæssigt, hvor I hoppeejere ikke selv har været herre
over, hvilken hingst, der skulle bedække jeres hoppe, og det er vores håb, at så mange
som muligt vil støtte op om projektet igen i 2020, dog denne gang omfattende alle kårede
hingste, stadigvæk med EVA beregninger, som skal sikre, at der er lavest mulig slægtskab
individerne imellem.
Som de foregående år vil jeg starte med at se på det kommende avlsmateriale, hvor m ange
føl blev der født i 2019 og hvor mange dyr blev der kåret.
Der er i 2019 født i alt 51 føl hvilket giver en følprocent på 69%, det, synes jeg, er en flot
registreringsprocent og kan fint måle sig med, hvad andre forbund opnår. Ud af de 51 føl
er de 30 hoppeføl og 21 hingsteføl. Det er vores håb, at den gennemsnitlige
kåringsprocent vil stige fra de traditionelle ca. 35% til 50%, så vi kan få populationen lidt op
i antal igen.

Et historisk højt antal kårede individer næsten en fordobling fra alle de foregående år. I alt 20
hingste og 27 (32) hopper opnåede kåring dvs. 62% af føllene fra 2016, så 2016 årgangen
har givet et godt indspark til bevaringen af den jydske hest.
Årstal
1991
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Føl-procent
52
50,6
50
46,2
53,3
47,5
53,5
44,4
45,4
56,0
52,4
52,2
51,2
56
74,8
51
65,1
50
73,8
69

Antal føl
128
121
110
102
120
115
123
111
118
97
122
104
108
89
80
51
76
55
65
51

Heraf kårede
43
33
49,som 3 eller 4 års
48
43,6
34
33
11+38=49 40,8
14+29=43 37,4
7+32=39
31,7
8+27=35
31,5
8+28=36
30,5
8+27=35
36,1
10+39=49 40,2
7+26=33
31,7
8+27=35
32,4
9+25+1=35 39,3
4+26=30
37,5
5+13=18
35,3
20+27=47 62

Kåringsprocent
40

Hernæst skal vi så se på fordelingen af bedækningerne. Langt over en fordobling af antal
hopper til ung hingstene takket være vores projekt. Ca. 70 % af hopperne er bedækket af
den nye årgang, det er vist aldrig set før.
Valentin er for 3. år i træk den ældre hingst, som har bedækket flest hopper med 8 hopper.

Årstal
1990
1999
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Antal bedækninger
242
38
228
20
211
67
221
93
220
68
234
60
231
31
245 (260) 64
228
79
219
51
199
41
198(205)
37

Hvoraf 3 års hingste
16
10
32
42
31
26
14
25
35
23
21
19

% fordeling

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

151
110
92
117
97
79
78
122

34
21
30 (+16)
31+ (2)
21
15
22
85

22,5
19
33
28
22
19
28
70

For at minimere indavlen er det som tidligere nævnt vigtigt, at
der bruges mange hingste, og der er et hurtigt generationsskifte. Derfor skal vi i denne
periode, hvor antallet af bedækkede hopper falder og dermed også antal fødte føl prøve at
sikre os, at der max bliver ikke 50 føl pr hingst men måske 25 føl.
Blandt de avlsaktive hingste i 2019, så Valentin har 12 registrerede afkom, Moesgaards Hansi
14 afkom, Cæsarion 14 afkom og endelig Kikhavns Gotfred 6 afkom.
Tager vi de lidt ældre så har August 35 afkom, Kikhavns Gunnar 21 afkom, Frederik Morsø
63, Frederik III 59 afkom, Holger Danske 32 afkom, så vi må sige, at vi er på rette vej mht
generationsskifte. Et er selvfølgelig antallet af afkom, noget andet er, hvor levedygtige de
er, og hvor mange af afkommet, der kommer videre i avlen.
Hingst
Antal afkom Kårede hopper
Kårede hingste
Valentin
12
(8)
(4)
Moesgårds Hansi
14
1 4 unge (2) 7 unge
Cæsarion
14
1 (5)
1 (7)
Kikhavns Gotfred
6
1 ung
1 (1) 3 unge
Kikhavns Gunnar
21
5 (2) 4 unge
3 (4) 1 ung
Frederik Morsø 63
26 (10)
5 (22)
Frederik III
59
27 (9)
1 (22)
August
35
11 (4) 4 unge
2 (10) 4 unge
Holger Danske 32
14 (2)
7 (9)
Som de foregående år har jeg fået lidt udtræk fra SEGES bland andet et med antal
registrerede hopper, som ikke er meldt afgået fra 2005 og frem. I alt er der registreret 385
hopper fra 2005-2015, 32 hopper i 2016, 23 hopper i 2017, 33 hopper i 2018 og 30 hopper
i 2019.så kiggede jeg på hvor mange af de på papiret levende hopper, der var kåret og så
faldt der 116 fra dvs., vi er nede på 269 hopper.
Ligeledes har jeg fået en statistik over antal bedækkede hopper i 17-18-19 og i alt er der
bedækket 163 forskellige hopper samt 16 fra 2016. Dvs. 163/269=61% af de ældre hopper
er blevet bedækket inden for de sidste 3 år. Af 3 års hopperne sidste år var det 50% som
blev bedækket.
Konklusionen af disse udtræk er, at der er en forventelig population af avlsaktive hopper på ca
163 + 48 (60% af de sidste 3 årgange) (16 årgangen ikke medregnet – antaget den er lig
frafald i den ældre gruppe) det vil sige ca. 200 hopper i alt. Så der er fortsat brug for en
øget tilgang af føl kære avlere.
Sommerens dyrskuer er altid højde punktet for os jydeavlere. Flagene blafrer, der spises
rundstykker og drikkes kaffe, der er fællesskab og hygge – det er vi/I jydeavlere enormt
godt til. Det er i høj grad med til at eksponere hesten for et bredt publikum, det vækker

opsigt og respekt, specielt når vi deltager i diverse shows og ikke mindst når der er noget
fart over feltet. Lige som de foregående år har jyderne været udstillet flittigt på årets
dyrskuer i alt 124 individer på 14 dyrskuer, det er flot.
Som de foregående år beviste vi atter, at jyderne godt kan begå sig til fælleskonkurrencerne
på tværs af racerne. Verner Vestdal opnåede sølv i Odense i kampen om skuets bedste
hingst. Samling efter Linda sølv i Odense. Thorups Sara bedste hest i Løgstør. Kehli
bedste 2 års hoppe i Hjørring. Anna bedst in show Brahetrolleborg. Huxi bedste hingst i
Ribe. Rangstrupgårdes Omega bronze i Herning Landsskuets bedste hingst, Caroline
Mathilde bronze i Landsskuets bedste følhoppe, Louise Augusta Landsskuets bedste 2
årige hoppe og endelig samling efter Caroline Mathilde Landsskuets bedste samling. Et
kæmpe stort tillykke til jer alle for flot avlsarbejde og fin fremvisning.
Landsskuet er selvfølgelig prikken over i’et hvor heste fra hele landet har mulighed for at blive
udstillet. Antallet var igen i top, vi var igen den race med flest udstillede individer, og de der
af kommende pladsproblemer. Som tidligere nævnt kan jeg kun opfordre alle i
showdeltagere til at melde hestene til som udstillings heste, de vil altid blive prioriteret i
staldplanen foran showhestene (betaler mere i boksleje)
Følgende fløj dyr blev fundet:
Valentin bedste ældre hingst 23 point
Rangstrupgårdes Omega bedste 3 års hingst 24 point
Huxi bedste 2 års hingst 23 point
Thor bedste vallak 22 point
Caroline Mathilde bedste følhoppe 24 point
Samantha bedste 3 års hoppe 24 point
Louise Augusta bedste 2 års hoppe 23 point
Klaudia bedste goldhoppe 24 point
Alma fra Flemming Nielsen bedste føl
Samling efter Caroline Mathilde 24 point
Ud over den imponerende udstilling vil jeg også lige takke alle for jeres ildhu, når det gælder
fremvisning af den jydske hest i brug. Denne tak gælder alle dyrskuer, udstillinger,
brugsarrangementer – hvor er I fantastiske, alle facetter af brug bliver demonstreret, og jeg
er slet ikke i tvivl om, at det er det, som er med til at sælge den jydske hest. Vi skal bevare
det rolige og sindige temperament sammen med et fortsat fokus på rene og sunde lemmer
samt en god bevægelse, så vil der også være jydske heste om 100 år.
Indavl og forbedring af denne blot for demonstration. Sidste år snakkede jeg en del om
effektiv populationsstørrelse og indavlsstigning og kunne konkludere, at vi de senere år
har nærmet os en effektiv populationsstørrelse på 50 og deraf forventet indavlsstigning på
1 %, hvilket på den lange bane er for høj.
Anvender vi tallene fra 2019 giver det så 4*26*122/26+122= 85 dvs. en indavlsstigning på ca
0,6% det er meget mere spiseligt og gerne derhen, vi skal være på den lange bane. Så
kære jydeejere brug en bred vifte af hingste og smid jeres hopper i avlen, så vi kan undgå
indavlsdepression.
(Effektiv populationsstørrelse er defineret som antal individer i den idealiserede population,
som giver anledning til den observerede ændring i indavlsgraden.)
Ne=(4*Nhi*Nho)/(Nhi+Nho)
Dette bringer mig selvfølgelig frem til hoppeprojektet og opfølgning på dette.
I alt var der tilmeldt 91 hopper og ud af disse deltog 64 hopper

Ud af de 64 hopper er 47 konstateret drægtige på 70 dagen, det giver en drægtighedsprocent
på 73%, hvis alt går vel skulle der gerne komme en ca 40 føl i år.
Drægtighedsprocenter ved bedækningerne af projekthopperne varierer fra 25-100%
Dette bringer mig frem til bedækningsåret 2020, hvor vi fortsat har en pulje at uddele til de
kommende bedækninger. Bestyrelsen har besluttet, at alle kårede hingste skal deltage i
beregningerne. På hoppesiden deltager alle de hopper som har været bedækket i
2017/18/19 og alle 3- og 4årige hopper.
Så har man hopper ud over disse kriterier, så skal de aktiv meldes til hos undertegnede.
Samtidig vil jeg gerne, at man framelde de individer, der enten er afgået ved døden, eller
af den ene eller anden grund ikke skal deltage i avlsprojektet.
Med disse ord vil jeg slutte dette års avlsberetning og hermed ønske at I alle vil bakke op om
projektet i 2020, så vi kan få endnu en stor årgang føl. Husk der er efterspørgsel efter de
jydske heste og det vil da være ærgerligt, hvis de må købe en anden race, fordi vi ikke har
avlet individer nok.
Bedækningsliste fra projektet blev gennemgået med bedækningsprocenter for hingstene.
I 2020 vil vi lave en udbetaling ved konstateret drægtig, vi skal have en attest eller
lignende.
Meld tilbage, hvis man har en hoppe der ikke er med blandt de udvalgte som man gerne
vil have med eller hvis man har en udvalgt man ikke vil have med.
Jørgen Elkjær: synes det er en stor succes, selvom der er nogle der har meldt fra, men stor
tak til avlerne.
Sine Møller: takker for god beretning, der er faldet en 2 års hoppe ud af beskrivelserne. Det
har været fantastisk at være med og opleve året, specielt optoget på i Randers. Der er lagt
mange timers arbejde i forberedelse, ansøgninger og så videre. Vi har en fantastisk
forkvinde og fantastisk bestyrelse. Og Bestyrelsen fik et kæmpe stort bifald. Dommere
husk at beskrive specielt samlinger når I er ude og bedømme.
Niels Holger Fisker: der er enkelt fejl i regnearket, der er byttet rundt på 2 af mine Mia.
Med hensyn til Hestekongressen, jeg synes ikke vi skal til at gøre det så besværligt, at
landsudvalget skal arbejde imod de besværlige regler der snakkes om at blive indført.
Mangler svar på om der er fundet MRSA i besætningen.
Avlsberetningen blev godkendt.
Regnskab ved Henning Kristensen.
Henning gennemgik regnskabet for 2019. Vi betaler 100 kr pr. ungemedlem, de skal selv
holde styr på hvor mange is de spiser, det har de også og afleveret et fint regnskab. Hvis
man trækker projektet ud har regnskabet stort set balanceret. Der var ingen spørgsmål
Det er et stort plus vi har nogle midler vi kan lægge ud inden vi får et tilskud hjem for
eksempel.
Jørgen Elkjær: ungeudvalg skal være taknemmelig, de får flere penge end bestyrelsen.
Regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelsen
På valg er Jørgen Elkjær og Christina Mattsson
valg for øerne:
Jens Henrik Hansen
14 suppleant

Christina Mattsson
52 valgt
blanke
1
valg fra det øvrige land:
Jørgen Elkjær
60 valgt
Søren Bull
7 suppleant
blanke
0
Valg af revisor. På valg er Carsten Sørensen
Genvalgt
Indkomne forslag: Ingen
Vedtægtsændring: Ingen.
Valg af dommer til afstamningsbedømmelse. På valg er Helle Hedelund Thomsen for en 2 årig
periode.
Jørgen Elkjær: forklarede kort hvad afstamningsbedømmelse går ud på.
Helle Hedelund Thomsen blev genvalgt.
Valg af dommer til hingstekåring. I 2020 fungerer formanden, Jesper Themsen og Jonas
Kristensen Suppleant: Per Kristensen
Valg:
Jesper Bernth Sørensen valgt
Valg af dommer til hoppekåring. I 2020 fungerer formanden, Henning Kristensen og Jesper
Themsen Suppleant: Christina Matsson
Valg:
Henrik Jessen
3
Beinta Dam
35 valgt
Helle Hedelund Thomsen
29
blanke
0
Valg af mønstringsdommer. På valg er Karina Elkjær. Suppleant: Henrik Jessen
Genvalg af Karina og Henrik genvalgt som suppleant.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse, hovedsagelig med baggrund i vi ikke mere
får foreningstilskud fra genressourceudvalget.
Familiekontingent. Kr. 700,- til 800,-.
Aktiv kontingent: kr. 500,- til 600,-.
Bruger kontingent og Passiv kontingent kr. 350,- til 400,-.
Ung i Jydsk hesteavl (<25 år) kontingent. Kr. 300,- (det er en fejl, i vedtægterne står der
26.)
Jørgen Rasmussen: Foreningen har en stor egenkapital, så er det nødvendigt.
Jacob Gnistrup: det er vigtigt vi ikke lægger alle udgifter over til avlerne der skal have kåret
heste fremover.
Helle Dalsgaard: vil være ked af vi skal hæve kåringsgebyr og eller lægge flere udgifter på
hingsteejerne til kåring. Det er lang tid siden der har været kontingent forhøjelse. Der er

skåret ind til benet alle steder, bestyrelsen har vi heller ingen udgifter på, vi holder private
møder.
Forhøjelsen blev vedtaget.
Fastsættelse af kåringsgebyr og stambogsbidrag.
Hingste uændret, kåringsgebyr og stambogsbidrag betales af Avlsforeningen Den Jydske
Hest
Hopper: Stambogsbidrag kr. 400 pr. hoppe også ved omkåring, hvis der sker ændringer.
Kåringsgebyr:
hjemmekåring: kr. 1100,- for den første hoppe
kr. 600,- for den anden hoppe
kr. 500,- for de følgende hopper
Kåring på de af bestyrelsen anførte pladser: kr. 300,Ungeudvalget, orientering ved Emilie Hedelund Thomsen og Bertram Sørensen:
Ungeudvalget har afholdt mønstringskursus, weekendudflugt til Djursland Sommerland
med godt fremmøde
Kursus blev gratis og weekeend opholdet blev afholdt til en fornuftig pris og godt
fremmøde.
22-23 august weekendudflugt, svært at finde en weekend hvor der ikke er noget andet,
forslag til udflugten er ikke vedtaget, derudover vil vi holde en julefrokost den 15
december. Igennem det sidste er vi gået fra 8 til 15 unge medlemmer.
Vi har børneattest, så vi har også det formelle på plads ved vores arrangementer.
Også gøre opmærksom på det gratis medlemskab og specielt at vi har fælles skabet bland
unge.
Følgende blev valgt som nyt medlem i stedet for Jonas der ikke ønskede genvalg:
Julia Bjerrum
Annicka Holmberg: et forslag er Trec bane,
Jørgen Elkjær: Når nogle melder til landsskuet for eksempel så kan det være man mangler
en trækker.
Bertram Sørensen: vi har tænkt på at lave en liste så man kan kontakte en fra
ungeudvalget, hvis man mangler en trækker
Emilie Thomsen: vi vil også gerne have medlemmer fra alle landsdele.
Tildeling af E foran stambogsnummer blev forklaret. Reglerne står i vores vedtægter.
Virksomhedsplan for 2020
Hestekongres 25. januar 2020, har været afholdt, kan kun anbefales.
Generalforsamling: 1. februar 2020 på Agro Skolen i Hammerum
Hingstekåring: 7. marts 2020 på Lykkeshøj Ridecenter, Randers i samarbejde med Dansk
Belgisk Hesteavl.
7 tilmeldte 3 års hingste er tilmeldt, der kommer et par stykker mere, og en enkelt belgisk
hest
Rømø den 14-15-16 august
Hoppekåring:
Gørlev:12. september 2020

Revsø: 13. september 2020
Lykkeshøj: 26. september 2020 sammen med Dansk Belgisk Hesteavl
Hjemmekåring: uge 37
derudover arbejder vi på at afholde dommerkursus, til efteråret, og et kursus der specielt
kigger på bevægelse.
Åben stald: Lokalforeninger vælger selv tidspunkt
Lokalforeningerne præsenterede deres aktivitetsplaner
Henrik Jensen14 16 august det er ikke weekenden senere som det først var meldt ud 30
dobbeltværelse er booket og folk på venteliste, der er mulighed for selv at finde
overnatning, sommerhus campingvogn. Man kan check ind fra fredag. Fælles spisesal
hvor vi spiser og hygger om aftenen. Vi håber vi får flere brugere med andre steder fra.
Vores arrangementer ligger ellers på hjemmesiden og Facebook
Jens Henrik Hansen Jydsk hesteavl Øst vil vise et show hvor matador er temaet.
Vi kan være stolte af vores heste når vi har været afsted med vores heste.
Nordjyden Annika har fået det ærefulde erhverv som formand efter Ellen Margrethe er
stoppet. Vil gerne påpege den store hjælp der er ved vores årlige tilkørsels dage. Annika
og mand deltager i mange arrangementer, slår et slag for den jydske hest er en god
seniorhest.
Jens K. Kristensen Den Jydske Hest Østjylland, vi støtter op om de lokale dyrskuer
Julie Nymark Møller Den Jyske Hest for Fyn og øerne. Håber at få selvbinder ud at køre i
år. Har arrangement med bueskydning og ringridning.
Bente Krog Den Jyske Hest Sydjylland vi har den sidste tur 29 december og ellers fortalte
Bente om de forskellige arrangementer, fx trekbane den 6 april
Jesper Bernth Sørensen Den Jydske Hest Lokalforening Fyn: vi har haft mange hyggelige
arrangementer og deltaget i mange dyrskuer.
Andre sager
Hoppefamilie efter Linda fra Julie Møller Nymark 23 point Fyns dyrskue og sølvmedalje fra
foreningen
Afkomstsamling Caroline Mathilde fra Helle Dalsgaard 24 point på landsskuet og
guldmedalje fra foreningen
Afkomstsamling Klara fra Karina Buur Elkjær 24 point på landsskuet og guldmedalje
Samling efter August fra Lene og Henning Kristensen på landsskuet 23 point
Samling efter Kikhavns Gunnar fra Angelica og Jesper Themsen på landsskuet 23 point
Samling efter Mikkel fra Jørgen Elkjær 23 point på landsskuet
Bedste jydske føl på landsskuet Alma Flemming Nielsen
Jette Ømark og Sine Møller fik gave for det store arbejde de lægger..
De 150.000 bliver fordelt på de hopper der konstateres i fol efter den hingst der er blevet tildelt.
Der bliver ikke taget geografisk hensyn til hingst ved tildeling i projektet.
Aktive hingste blev gennemgået. Der er 8 hingste tilbage fra hingsteprojektet.
Ib Amdisen Møller: er det helt udelukket at bruge inseminition.
Helle Dalsgaard man kan ikke bedække både naturligt og via inseminering lovligt i Danmark.
En amerikaner har skrevet om at han gerne vil være med i at bevare den jydske hest, i fo rm af æg
fra dk og rugemødre i USA.

Henrik Jessen kan vi søge dispensation når vi er så lille race. Man får ikke svar medmindre man
spørger
Helle Dalsgaard det er fødevarestyrelsen, det er på grund af sikkerhed, smitte. Tror ikke man kan få
dispensation. Ja man kan godt prøve
Sine Møller: Hingstekåringen i Randers er stadig på Lykkeshøj skriv adresse på hjemmesiden

Jesper Sørensen: Der er små ændringer til lydighedstest, lydighedstest ride prøve tiden
forkortes til 4 minutter og så vil der ske en præcisering af fx svingel er fastgjort til slæden
inden for spænding.
Helle Dalsgaard: Der er kommet nyt firma i Rødekro som tager æg ud af både levende og
døde hopper. Hvis man er hurtig til at tage æggestokken ud, koster imellem 15 og 20.000
kroner.
Der har været forespørgsel på 2 shireembryoner der søger rugehoppe, Befrugtet æg
kommer i frossen tilstand. Shire ejer er villig til at betale for lån af rugehoppe. Giv lyd til
Helle Dalsgaard, hvis nogen har kendskab til en hoppe.
Carlsberg har kommet med forespørgsel, så vi mangler kørevante vallakker der er også
andre interesserede. Carlsberg søger vallakker der er 5 6 år som er kørevante.
Henrik Jessen: Fælles opdræt, tænker vi kan tage nogen fremtidige 1 og 2 årige hingste,
som fremtidig hingst kørehest.
Niels Holger Fisker: kan man sørge for det er de samme dommere der kører igennem til alle
hoppekåringer.
Jørgen Elkjær: et af problemerne er alle dommere også avler og kårer.
Niels Holger Fisker: hingsteprojektet, det har ikke helt sat sig endnu, har dvd med rigtige
mange gode billeder, har set på dem forleden hvor jeg så en masse ting jeg ikke så på
dagen for afslutningen. Og i Randers var en kæmpeoplevelse. Jeg har 13 plage til salg.
Også tak til de 2 spand der kørte i Randers.
Christina Matsson: vi er blevet berømte dels for vores hingsteprojekt og misundelse over vi
havde vores hingste i Randers, fx Connemara der holder til i Irland.
Pia Iversen: det blev nævnt tidligere med trec, vi holdt en dag på trec banen i Give, der vil jeg
gerne opfordre til deltagelse igen i år, og vil også opfordre folk kommer til agility på vores
bane, det kunne være sjovt at få flere med jydske hest med, tænker at lave en klasse med
miljøtræning og der er den jydske hest fremragende.
Helle Dalsgaard: vi vil meget gerne have arrangementer kun for jydske heste på vores
hjemmesides aktivitetsforening, og jeg kan ikke takke jer nok for alt det i gør rundt i hele
landet.
Er der interesse for et fællesopdræt af hingste/vallakker, tanker er interessant.
Christina Matsson: hvor gamle skal de være inden Carlsberg vil have dem.
Helle Dalsgaard: de skal nok være 4
Søren Bull: de vil kun have tilkørte?
Helle Dalsgaard: ja det vil de, det kan også være der er nogen rundt i landet der er
interesserede
Anne Mette Møller: søger I stadig Carlsberg

Helle Dalsgaard: det kan man ikke mere
Christina Matsson: vi har snakket om noget på Sjælland, tror bare de skal være kørevante,
men ikke færdige som kørehest
Henrik Jessen: Jeg har tidligere snakket med Niels Holger Fisker om en arbejdsgruppe, så
det vil være godt hvis Niels Holger Fisker er med i arbejdsgruppen
Helle Dalsgaard hvor mange har heste der er interessante at kunne have gående
Gunnar Kristensen: Carlsberg skal være klar på at betale for hestene. I næste weekend er der
hingste kåring i Tyskland 100km fra mig, hvor der kåres flere forskellige racer.
Jens Jørgen Andersen: jeg vil gerne hjælpe uden betaling for det er så vigtigt et projekt at få
hestene ud og køre.
Jørgen Elkjær: takkede for god ro og orden
Helle takkede Jørgen og takkede for fremmødet, hvis nogen skulle have lyst til at lave et
tilkørselsteam eller udvalg så er det meget velkomment. Og håber I bakker op om
hoppeprojektet igen i år.

