Generalforsamling i Avlsforeningen Den Jydske Hest lørdag d. 2. februar 2019 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.
Valg af stemmetællere, Jette Ømark og Inger Iversen foreslået og valgt.
Valg af dirigent, Jørgen Elkjær foreslået og valgt. Jørgen konstaterede generalforsamlingen var
lovlig indkaldt.
Beretning 2018, ved Formand Helle Dalsgaard
Vi skriver 2019 et skelsættende år for jydsk Hesteavl, hvor projekt hingsteopdræt
skal føres ud i det virkelige liv, og generne sikres i avlen. Derfor skal vi selvfølgelig
også gøre status over 2018, som på mange måder var et mærkeligt år, varme
manglede vi ikke, og selv om der var sol og sommer i ganske lang tid, kneb det med
græs og hø mængden pga. tørken. I dag siges det jo at være Kyndelmisse, og så skal
cirka halvdelen af vinterforrådet gerne være tilbage – det var rettesnoren i gamle dage
– længe før statusopgørelser mv blev indført.
Men året 2018 startede sædvanen tro med den årlige generalforsamling i
Hammerum, som igen i 2018 kunne fremkalde et fremmøde på cirka 1/3 af vores
medlemmer. Der var en god debat og mange input til diskussionen af vores
hingsteopdrætnings projekt, og hvordan man sikrer, generne kommer i spil.
Ligeledes også en god debat om rekruttering af nye medlemmer, og det hele endte
op med dannelsen af Ungeudvalget, som så sin spæde start. Jeg håber inderligt, at
det kan komme op at køre, så vi kan få de unge engageret i de jydske heste – avlen
og brugen deraf. Generalforsamlingen var også dagen hvor vi sagde farvel til Birgit
Jørgensen efter mere end 20 års bestyrelsesarbejde tak for din indsats gennem alle
årene, og vi bød velkommen til Henrik Jessen og ser frem til et godt samarbejde.
Henrik blev hurtigt valgt som kontaktperson for ungeudvalget. Snakken går godt på
sådan en generalforsamlingsdag, man får snakket med flere, da vi jo skifter
siddepladser flere gange, hvilket jeg synes er positivt. Tak for jeres fremmøde og
debatlyst, dejligt med en aktiv medlemsskare, der er engageret.
Sidst i februar var der åben stald i Hingsteprojektet hos Helle og Niels Holger. Atter
her et kæmpe fremmøde og et enormt kagebord, så efter hingstene var inspiceret
og vist, blev der serveret kaffe og kage i stuehuset, og debatten gik livligt. Hvem
bliver fløjhingst, hvem vil bruge de dårligst hingste, bliver de alle kåret, hvem skal
bestemme, hvem der skal bedække hvad osv. Osv. Flere andre hesteinteresserede
var mødt op, og alle har tilkendegivet, at det kun er hos os jyder, man kan få sådan
et projekt søsat med så stor opbakning. Der var nok andre racer, som godt kunne
tænke sig et lignende projekt.
Hingstekåringen løb af staben første lørdag i marts på Lykkeshøj i samarbejde med
Dansk Belgisk Hesteavl med 8 tilmeldte jydske hingste, hvor 6 var fremmødt.
Kåringen forløb således.
3 års hingste:
Atlas: fløj, 9 point+ sølvmedalje, publikumsvinder, bestået og vinder af lydighedstest
for slæde med 132 point.

Birkens Rasmus: 9 point og sølvmedalje, ej aflagt lydighedstest, vinder af Hestens
Værns mønstringsmedalje
Max: 8 point, bestået lydighedstest for slæde med 125 point
Arnold: 8 point, bestået lydighedstest for slæde med 99 point
Mosegaardens Simba: 8 point, ej aflagt lydighedstest
Victor: opnåede ikke kåring
Fra Avlsforeningens side vil vi gerne takke udstillerne af de fremmødte hingste,
frivillige hjælpere publikum mv. I er alle med til at gøre dagen til en festdag, og vi
kan se frem til en rekord stor hingstekåring i marts måned, hvor alle
projekthingstene skal kåres, men der er også flere unghingste ude i landet, som
møder frem. I alt er der 20 hingste meldt til kåring.
Efter en veloverstået hingstekåring kunne vi så se frem mod årets Landsskue i
Herning. I år med lidt færre udstillede heste, men stadig med en super opbakning til
show. Til trods for færre heste, tror jeg, at antallet af campingpladser stadig var det
samme. Vores fællesspisning fredag aften var igen et tilløbsstykke og kan varmt
anbefales. Det nye ungeudvalg fandt sammen og festede, hvilket vi lidt mere erfarne
selvfølgelig også gjorde. Rent udstillingsmæssigt klarede vi os som sædvanlig godt i
Fælleskonkurrencerne, Athena fra Rasmus Bendixen vandt titlen som skuets bedste
3 årige hoppe, og der var bronze til følhoppen Eleonora fra undertegnede. Bedste føl
af jydsk race blev hoppeføllet Nylunds Sabrina fra Vagn Langkjær.
Atter i år havde den jydske hest fået stablet et show på benene, så publikum kom op
af sæderne. Det gjaldt “en stol for lidt” til hest og for vogn, hvor alle deltagere havde
gjort meget ud af påklædning mv. Jeg kan ikke takke jer aktører nok for den store
indsats I lægger i at få det hele til at klappe. Og selv om islænderne overgik os langt i
antal, så tror jeg ikke 2018 blev anderledes end alle de foregående år – den jydske
Hest fyldte mest.
Sidst i juli måned havde hovedforeningen arrangeret en udflugt til Sønderjylland I
tæt samarbejde med Den Jydske Hest i Sydjylland. De havde lavet et fantastisk godt
program, og der var arrangeret bus fra Støvring med opsamling ned ad motorvejen,
så vi alle blev transporteret fælles rundt. Det gav en masse god snak og debat. Vi så
jydske heste, Rømø, Naturreservater og fik rundvisning I Ribe. Turen begyndte og
sluttede hos Ellen og Henrik, hvor vi både fik morgenmad og helstegt pattegris inden
turen gik hjemad igen. En stor tak til Den Jydske Hest i Sydjylland, som sponsorerede
frokosten og Ellen og Henrik for jeres store gæstfrihed.
17. August var der atter besøgsdag hos projekt hingsteopdræt. Denne aften var
ingen undtagelse, der var mange besøgende både jydeavlere men i særdeleshed
også repræsentanter fra andre avlsforbund, og sædvanen tro sluttede vi af med
kaffe og kage i stuen hos Niels Holger og Helle.
Septembermåned gik med hoppekåring samt føl- og plageskue. Der var nogen færre
hopper meldt til kåring i 2018 end det plejede, men det er jo også nu, de små
årgange begynder at komme. Antallet af føl og plage var nogenlunde det samme, så
det blev til 3 gode weekender med masser af heste og god snak.
Ialt kom vi på 67 katalognumre fordelt på 23 hopper til kåring, 5 1 års hingste, 10 1
års hopper, 6 2 års hopper, 12 hoppeføl og 11 hingsteføl.
Kåringen forløb således:
Revsø: 1 hoppe med 9 point , 4 hopper med 8 point og 1 hoppe med 7 point
Gørlev: 3 hopper med 8 point
Nibe: 5 hopper med 8 point og 1 hoppe med 7 point.

Hjemmekåring: 1 hoppe med 9 point og 1 hoppe med 8 point
Lykkeshøj: 2 hopper med 10 point og guldmedalje samt 2 hopper med 9 point og
sølvmedalje samt 1 hoppe med 7 point.
Årets hoppe blev Rangstrupgårdes Olympia tilhørende Henrik Jessen, Agerskov
Årets 2 års hoppe blev Thorup’s Zenia tilhørende Gunda og Hans Jørgen Knudsen,
Ålestrup
Årets føl blev Olaf tilhørende Jørgen Nielsen, Havndal
Et stort tillykke til jer alle, brug bedømmelserne konstruktivt i jeres fremtidige
avlsarbejde, vær kritisk og oprigtige.
Lydighedstestene blev igen i år udført med bravour både til hingste- og hoppekåring,
skønt at I fortsat bakker op om testene. De er vigtige fordi vi jo atter i år må
konstatere, at når der er en efterspørgsel efter en jydsk hest, så tænker jeg at 8090% af dem er brugsheste, der efterspørges, dog enkelte, som måske også vil avle
på dem. Når I sælger heste, så kan jeg ikke opfordre nok til, at I er selektive, sælg
kun noget, som I selv ville købe, sundheden og temperamentet skal være i orden
og oplys køberne om de udfordringer, der er ved at have en hest med mange hår på
benene. Med oplysning og åbenhed kommer man nu en gang længst.
Lydighedstestene hos hopperne forløb således:
I Nibe aflagde ingen af de 6 hopper lydighedstest. Heller ikke de to hopper til
hjemmekåring aflagde lydighedstest.
I Gørlev aflagde de tre hopper lydighedstest.
Ældre hopper:
Stense med 80 point ud af 80 point ved at løfte ben
Helena med 79 point ud af 80 point ved at løfte ben
3 års hopper:
Silke med 76 point ud af 80 point ved at løfte ben
I Revsø aflagde de 4 ud af de 6 hopper lydighedstest.
Ældre hopper:
Rangstrupgaardes Frida aflagt lydighedstest som 3 års
3 års hopper:
Nobelli med 77 point ud af 80 point ved at løfte ben
Virkelyst Sofie med 109 point ud af 125 point under rytter
Ida af Lavrens med 83 point ud af 110 point for lange liner
Leonora af Veerst med 83 point ud af 110 point for lange liner
Louisa ikke aflagt lydighedstest
I Randers aflagde de 3 ud af de 5 hopper lydighedstest.
3 års hopper:
Athena med 133 point ud af 140 point for slæde
Elektra med 116 point ud af 125 point under rytter
Rangstrupgaardes Olympia med 71 point ud af 80 point løfte ben
Anna ikke aflagt lydighedstest
Meldgårds Simone ikke aflagt lydighedstest
Mønstringspræmierne gik i år til Lykke Greve v hingstekåringen og Michael T
Jakobsen i Nibe, Petrea Themsen i Gørlev, Henrik Jessen i Revsø og endelig Rasmus
Bendixen på Lykkeshøj
Den sidste weekend i oktober var det så hjemsendelses dag i projekt hingsteopdræt.
Ca. 125 mennesker var mødt frem til afslutningen, hvor hingstene blev målt, der var
illustration af deres udvikling og de blev mønstret let. Flere besøgende havde været

forbi i løbet af weekenden, hvor der jo sædvanen tro var tilkørselsweekend i
Nordjyden, tror, der ialt var ca 10 andre hesteracer repræsenteret til afslutningen.
Helle og Niels Holger fik overrakt en jydsk jernhest til minde om deres store indsats
med hingsteplagene. Der skal nu lyde en kæmpe tak til Helle og Niels Holger samt
Nordjyden, der beredvilligt stiller sig til rådighed, når vi kalder.
Bevaringsudvalget er igen i år blevet brugt flittigt. Der har i år været muligt at søge
tilskud til hingste og hopper, som har givet afkom i 2017. På sidste års
generalforsamling var der enighed om, at vi skulle forsøge at søge penge til de
hopper, som skulle bedækkes af hingstene fra projektet. Det gjorde jeg i foråret,
men med afslag om, at der ikke var flere penge i puljen, men en diskret opfordring
til at søge igen, når en ny pulje blev frigivet. Det skete i efteråret, og jeg kontaktede
Morten Kargo, så vi kunne lave en fyldestgørende ansøgning og i hvert fald ikke søge
om for lidt. Vi ansøgte bevaringsudvalget i alt om kr. 380.000. Så jeg lyver, hvis jeg
ikke siger, at det var med stor glæde, jeg åbnede mail fra bevaringsudvalget, hvor de
havde bevilliget kr. 300.000 til projektet. 250.000 til hopperne og 50.000 til Morten
Kargo for EVA beregningerne. Dog kom der et lille skår i glæderne, da det blev oplyst
at bevaringsudvalget havde regnet forkert, således tilskuddet blev reduceret.
Ligeledes er der her i efteråret ansøgt om foreningstilskud på kr. 25.000, som også
er bevilliget. Jeg vil rette en stor tak til medlemmerne i bevaringsudvalget for jeres
store velvillighed og imødekommenhed vedr. Vores projekt hingsteopdræt. Uden
jeres økonomiske hjælp var projektet ikke blevet en realitet. Der er søgt kr. 2500 pr
hoppe, som føres til en af de udpegede hingste. Nærmere info om udbetaling mv.
Følger senere.
Hingsteprojektet har været mit barn med god og solid opbakning fra den øvrige
bestyrelse. Der ligger endnu et stort arbejde foran os, når EVA-beregningerne ligger
færdige, når hopperne skal opdeles på hingstene, og hingstene evt skal flyttes rundt
i landet for at begrænse udgifterne til transport mest muligt. Den økonomiske del
skal også tilrettelægges, og forhåbentligt får vi minimum 65-70 føl ud af projektet,
der kan anvendes i avlen fremover. Mange har spurgt mig, om vi vil lave et nyt
projekt, vi er ikke afvisende, men det kræver nok egenbetaling, samt der skal findes
en fodervært til projektet. Det har været et stort arbejde og ansvar – men det har
været det hele værd, og vi glæder os meget til hingstekåringen om 1 måned. TV2 har
vist interesse for projektet og kunne godt være interesseret i at komme til
hingstekåringen.
OK har igen I år sponsoreret et beløb til Den Jydske Hest. Beløbet er selvfølgelig
afhængig af hvor meget benzin/diesel vi medlemmer køber, så kære medlemmer
prøv at finde nogle nye OK bilister, så vi kan øge sponsorstøtten. I år er der kommet
godt kr. 3000.
Hjemmesiden og Facebook kører efterhånden godt, der er dog stadig plads til
forbedringer, men vi bestræber os på at optimere det mest muligt. Vi har haft nogle
udfordringer med billede arkivet, som stadig ikke er fundet en løsning på, kunne
måske godt tænke mig at vide, hvor mange af jer der bruger arkivet, altså ser de
“uprofessionelle” billeder fra arrangementerne – altså ikke opstillingsbilleder? Vi
kunne dog stadig godt bruge lidt flere informationer om arrangementer fra
lokalforeningerne, der kunne have interesse landet over, men Facebook overtager
næsten det hele.
Min beretning skal selvfølgelig også omfatte lokalforeningerne – de har endnu
engang bidraget til, at kendskabet til den jydske hest bliver udbredt over hele

landet, det værende sig på Historiske Dyrskuer, shows landet over, Kulturnat, Tv
serier, pløjestævner, agility, brugskørsel, dyrskuer, bryllups kørsel og - listen er
uendelig land. Uden jeres entusiasme ville det være svært at promovere Den Jydske
Hest så godt og skabe det fællesskab, som er kendetegnet for Den Jydske Hest. En
repræsentant for DV og oldenborgerne var oppe og se vores tilkørselsweekend, og
da jeg kom ud til formanden for DV efterfølgende, udtalte han sig om, at det var et
fantastisk sammenhold vi havde, og så den energi der blev lagt i at hjælpe hinanden,
viljen til at yde en indsats uden det nødvendigvis giver afkast til en selv – det var der
mange racer, som kunne lære en del af. En særlig tak skal selvfølgelig lyde til
Nordjyden – I har om nogen været en uvurderlig hjælp, når det drejer sig om
hingsteprojektet. Og på afslutningsdagen var der også bred opbakning fra flere af de
øvrige lokalforeninger. Vi har besluttet i bestyrelsen at invitere et medlem fra hver
lokalforening og ungeudvalget med til et årligt bestyrelsesmøde, så vi kan få
udbygget det samarbejde og den gensidige afhængighed der er, af avl og brug. Husk
uden avl ingen brugsheste og uden brug intet at avle for.
Til sidst vil jeg rette en stor tak til min bestyrelse. Vi har mange og til tider lange
diskussioner og er ej heller altid helt enige – det skal man selvfølgelig heller ikke
være – men når vi forlader et bestyrelsesmøde, så bakker alle op om den beslutning,
der er taget, og det er det vigtigste. Hingsteprojektet har givet nogen debat vedr.
EVA beregninger, og fordelingen af hingstene har været et stort emne, og vi måtte
indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde med eneste punkt Hingsteopdræt. Alle
påtager sig et ansvar og udfylder den rolle, der er tildelt dem. En stor tak skal lyde til
jer alle.
Sine og Jette I skal have et stort rygklap aldrig får jeg et nej, når jeg beder om hjælp,
og glemmer jeg engang imellem nogle ting, ja så husker I mig på dem. Sine
backstages og portrætfotograf og Jette som ukuelig sekretær og fotograf på vores
kåringstur. Tak for jeres altid gode humør og imødekommenhed.
En stor tak skal også lyde til SEGES og Jørgen Finderup, hvor man aldrig går forgæves
efter hjælp.
Hvad 2019 byder på, ved vi ikke, men vi er klar til at tage fat på de udfordringer, der
kommer. Den største opgave er selvfølgelig Hingsteprojektet, men vi prøver også at
få sat et kursus i støbeskeen forhåbentligt til efteråret, hvor det primært drejer sig
om bevægelsesmønstre. Planen er et 1. dages kursus med mulighed for festlig
sammenkomst om aftenen og overnatning for dem, som har lyst til det. Med disse
ord vil jeg ønske jer alle held og lykke i 2019 – bede jer om at bidrage til forsat
udbredning af kendskabet til den jydske hest. Sælg nogle gode heste til de nye
interesserede, så de føler sig godt modtaget og hjulpet igang – det er der, vi sikrer
overlevelsen af vores allesammens jyde.
Øvrige info:
Hestekongressen
Ny vurdering af hesteejendomme, planlov og ridehaller
Skatteligning af hesteejendomme(småbrug bliver jorden beskattet som boligareal)
MRSA (300 besætninger m 25 heste testet; 1 humant tilfælde, som er hesterelateret
hver 4. År sammenholdt med at der diagnosticeres 1000 tilfælde pr år) ingen frygt
Hestelex
Offentlig adgang til Hestedata.
DNA defragmentering
Arvelige lidelser

Jura i forbindelse med handel med heste med arvelige lidelser
Græsmarker- præstationsnedsættelse
Landsskue show – forslag til indslag efterlyses
Hestelex blev demonstreret på glimrende vis
Jørgen Elkjær: takkede Niels Holger Fisker for ikke at være smålig som fodervært.
Helle Dalsgaard: bruger I billedearkivet/galleri på hjemmesiden?
Forsamlingen: Det bliver brugt, men der må gerne sorteres og billederne må gerne forsvinde
efter et stykke tid.
Jørgen Elkjær: hvis ikke der er flere heste til salg så er det ikke mange der handles, der står ikke
mange på salgslisten.
Charlotte Sørensen: folk skal melde deres hest til salgslisten.
Helle Hedelund: hører også der er stor brug for Jydske Heste og Helle Dalsgaard har lige nu
nogen der mangler hest til handicapridning.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Avlsberetning 2018 ved Helle Dalsgaard
IDENT
JYH 2733
EJYH 2687
JYH 2734
JYH 2722
JYH 2720
JYH 2706
EJYH 2632
JYH 2702
EJYH 2591
EJYH 2698
JYH 2732
JYH 2726
EJYH 2643
JYH 2735
EJYH 2705
JYH 2714
JYH 2712
JYH 2730
JYH 2737
EJYH 2671
JYH 2721
JYH 2713
EJYH 2693
JYH 2725
JYH 2717
JYH 2729
JYH 2715

NAVN
Bedækninger
Føl forbund
Dødfødte
2017
2018
Misdannede
Afgåede hopper
KastningerReg.pct. Bedækninger
Bedækninger
forbund 2018
i alt 2018
ATLAS
0
0
0
0
0
0
7
7
AUGUST
5
4
0
0
0
0
80,0
2
2
BIRKENS RASMUS
0
0
0
0
0
0
6
6
CARLO
11
6
2
0
0
0
72,7
0
0
CÆSARION
6
2
1
0
0
1
66,7
3
3
HEDEN'S NOAH
1
0
0
0
0
0
0,0
0
0
HOLGER DANSKE
1
1
0
0
0
0
100,0
0
0
KIKHAVNS GOTFRED
1
1
0
0
0
0
100,0
1
3
LAURITZ
1
1
0
0
0
0
100,0
0
0
LUKE
7
2
2
0
0
0
57,1
8
8
MALTE TINDBÆKLUND
2
2
0
0
0
0
100,0
0
0
MARINUS
4
2
1
0
0
0
75,0
0
0
MATTIAS
1
1
0
0
0
0
100,0
0
0
MAX
0
0
0
0
0
0
6
6
MIKKEL
3
3
0
0
0
0
100,0
0
0
MILANO
8
5
0
0
0
2
87,5
9
9
MOESGAARD'S HANSI
7
5
0
0
0
0
71,4
3
3
MOSEGAARDENS BUSTER
7
7
0
0
0
0
100,0
0
0
MOSEGAARDENS SIMBA
0
0
0
0
0
0
3
3
MOSEGÅRDENS LIPTON
1
1
0
0
0
0
100,0
0
0
RANGSTRUPGÅRDES HAAKON
7
4
0
0
0
1
71,4
4
4
RANGSTRUPGÅRDES HERTUG
4
3
1
0
0
0
100,0
5
5
RASMUS
1
1
0
0
0
0
100,0
3
3
TJALFE
3
2
0
0
0
0
66,7
0
0
UFFE
2
2
0
0
0
0
100,0
0
0
VALENTIN
11
6
0
0
0
0
54,5
10
11
VIRKELYST'S MORTEN
5
4
0
0
0
0
80,0
5
5

Kan vi holde indavlen i skak?
Indavlsberegning: NEff =

4∙𝑁♂ ∙𝑁♀
𝑁♂ +𝑁♀

I gennemsnit:
25 Hi+200 Ho: effektiv population=89 indavlsstigning: 0,6%
1980
20 Hi+ 120 Ho: effektiv population=69 indavlsstigning:0,8%
2004
31 Hi+ 242 Ho: effektiv population=109 indavlsstigning: 0,5%
Antager vi kun 20 Hi effektiv=73 indavlsstigning:0,67%

2018
15 Hi+ 78 Ho: effektiv population=50 indavlsstigning: 1% (0,6- 32 hingste)
Antager vi kun10 hingste effektiv=35 indavlsstigning: 1,5%
Hvis 120 hopper og ønsket indavsstigning på 0,6 ca 90 i effektiv populationsstørrelse skal
der bruge 28 hingste
Indavlsstigning Marie Larsen 2012

Ved antagelse af et generationsinterval på 7 år er indavlsstigningen i perioderne:
1960-1980
1,7 % pr. generation
1980-2012
0,6 % pr. generation
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Thorups Arve
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Pibemål
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Gennemsnit

Hoppeprojekt ejerskab:
Har fået besked på, at der var sket en fejl i udregningen, så vores tildeling af penge fra
genresourceudvalget udgør kun kr. 185.000, hvoraf de ca 150.000 går til hopperne (60 hopper a’
2500 kr)
Skal pengene fordeles over 1 bedækningsår eller 2 år?
Skal tilskuddet deles i to rater; 1. rate ved bedækning og 2. rate ved levende føl?
Hvordan sikrer vi, at alle føllene født efter projekthingstene også kommer frem til kåring, og
dermed bliver aktiv i den videre avl?
Dødsfald kan man ikke holde for, men slagtning, kastrering og aflivning er ”no go”, skal
tilskuddet så betales tilbage?
Skal kåringen af projekt afkommene være gratis?

Succeskriterier for projektet:
Alle hingstene opnår avlsgodkendelse
Mindst 3-4 ? afkom efter hver hingst, som går videre i avlen
Hver hoppe får udpeget 1 hingst, som vil være den optimale parring!
Hvis den optimale parring fravælges går hoppen ind i en pulje, hvor der på skift kan vælges
mellem de resterende bedækninger
Alternativt skal der være 2 mulige hingstevalg pr. hoppe og så skal den ene vælges?
Hvad hvis puslespillet ikke går op?
Charlotte Sørensen: ved du hvor mange der bliver slagtet inden kåring?
Helle Dalsgaard: nej og der er også kastrater.
Charlotte Sørensen: hvis man får 2 hingste at vælge imellem kan det være fordel hvis der er lang
vej til den første, men hvis 2 hingste så kan en hingst risikere at blive fravalgt
Susie Rasmussen: man får jo tilskud, tilskuddet er vel også til transporten. Kunne man regulere
tilskuddet efter om man vælger den optimale hest, kræver mere arbejde.
Helle Dalsgaard: der er meget arbejde, det kan også være en
Jacob Gnistrup: Hvis en hingst så kan hingsten have noget man ikke ønsker. synes det er en god
ide at splitte tilskuddet i 2, en rate ved bedækning og en ved kåring.
Charlotte Sørensen: kan man vælge de mest interessante der kunne få førstevalg.
Morten Kargo: måske nemmere at forholde sig til når jeg har vist min præsentation.
Ellen Margrethe Godiksen: gemme pengene til kåring af afkommet
Helle Dalsgaard: der er et problem med at pengene skal udbetales indenfor en periode.
Ejno Jeggesen: svært når man ikke ved hvor mange der er kåret.
Helle Dalsgaard: vi kommer med udkast inden kåring for at være i ude ordentlig tid
Ejno Jeggesen: må projekthingstene sælges?
Helle Dalsgaard: ja de kan sælges frit, der er bare nogle vilkår der følger hingstene.
Jette Ømark: kan man kræve pengene tilbage, hvis ikke de stilles til kåring
Jørgen Elkjær: tror det kan blive svært at kræve dem ind igen. Vi fortsætter snakken efter
Morten Kargo's indlæg.
Helles Avlsberetning blev godkendt med applaus.
Regnskab ved Henning Kristensen
Henning gennemgik regnskabet, godkendt med applaus
Valg til bestyrelsen
På valg er Jesper Bernth Sørensen og Helle Dalsgaard
valg for øerne:
Marlene Broe Rasmussen 15 suppleant
Jesper Bernth Sørensen 57 valgt med applaus
2 blanke
valg fra det øvrige land:
Helle Dalsgaard
52 valgt med applaus
Søren Bull
17
Bertram Sørensen
5

Valg af revisor. På valg er Søren Bull
Genvalgt med applaus
Indlæg v. Morten Kargo vedr. EVA- beregninger
Hvordan får vi brugt de 11 hingste optimalt. ved Morten Kargo og Hanne Marie Nielsen
Det er et stjerneprojekt og helt unikt at det kan lade sig gøre, de udfordringer der kan komme er
små i forhold til dem der har været.
Mener det er et forslag der kommer her, det skal også være praktisk muligt.
Imponerende vi nu står med 11 hingste der kunne være kommet meget til dem undervejs.
I har siden indavlsproblemet for 30 år siden der skal være 8 forskellige oldeforældre og det har
hjulpet rigtig meget på problematikken.
Verdenspopulationen af holsteinkøer er i samme indavlsprocent som de jydske heste, de har
ikke avlet efter 8 forskellige oldeforældre.
Måske Frederiksborger kunne have stor gavn af et tilsvarende projekt, eller rettere sagt det
kunne de.
Projektet vækker også opsigt i bevaringsverdenen blandt andet i Norge hvor de laver ny version
af EVA programmet.
Der er blevet leveret en fil med informationer om 4600 dyr, indeholdende både gamle og
nuværende
byt om på hunlige og hanlige forslag til fordeling
Der er en stigning pr år i indavl, men vi har formået at holde en fladt stigende kurve, stigning er
meget mere interessant end indavlsgraden. Morten vil kalde det rettidigt omhu.
Har vi andre hopper som er yderst interessante?
Gunnar Kristensen: bliver der kun lavet beregninger på projekthingstene eller bliver der også på
de øvrige 9 hingste der kommer til kåring
Morten Kargo: der kan laves og tage dem i forskellig tempi, det er også om alle bliver kåret
Gunnar Kristensen: der kan også være ældre hingste.
Jacob Gnistrup: er der foreløbig oversigt?
Morten Ja men vil ikke gerne vise den, vil hellere vise den endelige når den er besluttet
Niels Holger Fisker: listen skal holdes tæt til kroppen indtil det er vedtaget hvordan de 11
hingste skal bruges, jeg synes virkelig man skal sætte sig ind i det og bruge de 2 år på det,
Charlotte Sørensen: enig der skal koncentreres om de 11 hingste, kigge på hopperne. En
mulighed kunne også være at gide de mest interessante større tilskud og man skal ikke kunne
vælge, øvrige kan så vælge men med lidt mindre tilskud. Det er også vigtigt at følge det en gang
længere til dørs, god ide med noget af tilskuddet bliver gemt til senere.
Morten Kargo: det har vi også kigget på, og det giver god mening
Tina Krog Nielsen: hvordan kommer man på listen, kan det lade sig gøre at komme på til næste
år
Helle Dalsgaard: det er ikke en lukket liste også åben for næste år
Susie Rasmussen: kan foreningen ikke få pengene til råderet og så dele ud
Helle Dalsgaard: det er foreningen der har råderet men der skal lægges bilag på udgiften
Bente Krog: bakker op om bestyrelsen og synes det er ok at ud af de 64 hopper så kan man godt
udvælge 40
Helle Dalsgaard: hvad vil I gerne som hoppeejere, have 2 at vælge imellem eller hvad vil i
Gunnar Kristensen:2 og først til mølle
Charlotte Sørensen: det skal tænkes og vi kan komme til at risikerer der bliver hingste der ikke

får nogen bedækninger, måske lave flere grupper
Jørgen Elkjær: tvang er ikke godt
Helle Dalsgaard: Hvis alle har indstillingen at det her vil vi, så skal det nok gå,
Morten Kargo: der er ikke ret stor risiko men stor gevinst ved at bruge projekthingstene
Vagn Rasmussen: lad computeren vælge og hvis man ikke er tilfreds med den foreslåede må
man sige nej og selv betale
Helle Dalsgaard: skal en populær så have lov at bedække inden alle projekthingste har fået, så
vil vi ikke følge den foreslåede fordeling.
Morten Kargo: vi vil gerne tilstræbe fordelingen bliver opnået
Christina Mattsson det er et år der skal gives af avlen til projektet og dermed er man med til at
sikre den jydske hest langt ud i fremtiden. kan godt lide hvis man siger nej så får man andre at
der mangler bedækninger at vælge imellem
Charlotte man bruger den man får tildelt, hvis det ikke ønskes må man henvende sig og
Morten Kargo: flot der er 64 og det er bare et lille skridt
Ellen hvor stor en forskel gør det ene års bedækninger
Morten Kargo det gør nok en større forskel end man regner med
Jette Ømark man skal vælge inden kåringen, vi skal sørge for det er l¨åst fast inden kåringen
hvilken hingst man har accepteret
plan inden kåring, man får et hingste valg, hvis man ikke ønsker den hingst så kan man vælge
imellem dem der mangler
Per Kristensen: kan man tilføre ikke tilmeldte hopper til projekthingste?
Helle Dalsgaard: ja når der er fyldt op med bedækninger inden for projektet
Harald Hansen: der ska gerne være muligty at bruge hingsten på andre efter projekt hopper.
Gunnar datoen bliver interessant bliver den 2 marts kl 12?
Helle Dalsgaard: vi kan ikke melde dato ud, når vi ved noget melder vi det ud
fælles mission er stadig genetik, synes det er trirst med snak om først til mølle. Tag nu og
accepter den hingst man får.
Hvis der er flere der vil have hoppe med i beregning så meld til mandag kl 24
Niels Holger Fisker: er det en fordel eller ulempe med mange hopper
Morten Kargo: det er en fordel
Helle Dalsgaard: så kan man sortere ikke så interessante fra, der iblandt nogle af mine egne
Ellen Margrethe Godiksen: Der bliver forskellige antal pr hingst
Morten Kargo: Ja der bliver forskellige antal bedækninger pr hingst
Morten fik kæmpe applaus for det store vellykkede arbejde der er gjort
Indkomne forslag: Ingen
Vedtægtsændring: Midlertidig vedtægtsændring (se bilag)
Helle Dalsgaard præsenterede og begrundede ændringen, at det er for at bakke op om
projekthingstene og det Morten har præsenteret
Chris Dalsgaard: kan man se det nogen steder om 10 år, at det er hingst der har fået
dispensation.
Sine Møller: det kan laves så man kan se det på afstamningen
Helle Hedelund Thomsen: kan der ikke stå disp
Sine Møller: vi kan lave en kåringsgrad der hedder 6 point disp
Niels Holger Fisker: der må da være masser af plads i passet
Vagn Rasmussen: det er da helt galt, det er galimatias, vi har en lukket stambog, det hører ikke
sammen med formanden sidste år sagde vi skal have bedre ben. Afkommet bliver alligevel

skudt når det er 3 år. Hvis hingsten får 6 må vi håbe det ikke er en af dem der skal bedække 10
Jørgen Elkjær: det er jo det vi har snakket om hele dagen.
Afstemning, ændringen blev vedtaget med følgende stemmer
Ja
57
Nej
13
blanke
1
Valg af dommer til afstamningsbedømmelse. På valg er Jørgen Elkjær for en 2 årig periode.
Genvalgt med applaus
Valg af dommer til hingstekåring. I 2019 fungerer Jørgen Finderup, Birgit Jørgensen, Jesper
Themsen og Jesper Sørensen. Suppleant: Jonas Kristensen
Valg:
Gunnar Kristensen
36
Per Kristensen
37 valgt med applaus
blanke
1
Valg af dommer til hoppekåring. I 2019 fungerer formanden, Helle Hedelund Thomsen,
Henning Kristensen. Suppleant: Jesper Themsen
Valg:
Beinta Dam
23
Christina Mattsson
46 valgt med applaus
blanke
4
Valg af mønstringsdommer. På valg er Karina Elkjær. Suppleant: Henrik Jessen
Genvalg af Karina og Henrik genvalgt som suppleant med applaus
Fastsættelse af kontingent. Familiekontingent. Kr. 700,-. Aktiv kontingent: kr. 500,- Bruger
kontingent og passiv kontingent kr. 350,- Ung i Jydsk hesteavl (<25 år) kontingent. Kr. 300,det er en fejl, i vedtægterne står der 26.
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 herefter valg af et medlem til ungeudvalget
Emil læg noget ind fra Powerpoint
følgende blev valgt med applaus
Bertram Sørensen
Emilie Thomsen
Virksomhedsplan for 2019
Hestekongres 26. januar 2019
Generalforsamling: 2. februar 2019 på Agro Skolen i Hammerum

Hingstekåring: 2. marts 2019 på Lykkeshøj Ridecenter, Randers i samarbejde med Dansk
Belgisk Hesteavl.
20 tilmeldte 3 års hingste - 1 ældre hingst
Hoppekåring:
Nordjylland i Nibe: 7. september 2019
Fri plads 8. september 2019
Gørlev:14. september 2019
Revsø: 15. september 2019
Lykkeshøj: 28. september 2019 sammen med Dansk Belgisk Hesteavl
Hjemmekåring: uge 37-38
Åben stald: Lokalforeninger vælger selv tidspunkt
Lokalforeningerne præsenterede deres aktivitetsplaner
Angelica Pedersen formand Jydsk hesteavl Øst synes vi har haft en del uheld i foregående år og
i 2018 så vi aftalte vi lavede et regelsæt og afprøvede det i september på vores aktivitetsdag, og
vi fik nogle gode snakke ud af det, I andre kan måske også bruge indsparket. se facebook
instagram og vores hjemmeside, Vi laver opslag om dyrskueshow på Roskilde, hvor vi søger
interesserede
Ellen Margrethe Nordjyden 2018 var rekordår, specielt tilkørsel med vores gode kuske og
hjælpere. Ellen Margrethe fortalte om de mange arrangementer der ellers havde været i løbet af
året.
Jens K. Kristensen Den Jydske Hest Østjylland, 2018 var et lidt stille år, men vi har det næste
arrangement planlagt allerede og ellers kan aktiviteterne ses på hjemmesiden. Vi har en seriøs
plan om at købe en af projekthingstene og have ham som foreningshingst.
Vagn Rasmussen Den Jyske Hest for Fyn og øerne. Den gamle forening lukkede i februar, i
2018 havde vi kun 3 arrangementer. I 2019 vil der være mange flere arrangementer, se
hjemmeside
Bente Krog Den Jyske Hest Sydjylland vi har den sidste tur 29 december og ellers fortalte Bente
om de forskellige arengementer, fx trekbane den 6 april
Jesper Bernth Sørensen Den Jydske Hest Lokalforening Fyn: vi har haft mange hyggelige
arrangementer og har deltaget i flere dyrskuer. Blandt andet var i Fåborg en dag for at reklamere
og køre penge ind til foreningen, vi brugte dog flere penge på efterfølgende at gå ud og spise. I
2019 har vi også en masse arrangementer på planen, se arrangementer på hjemmeside
Søren Bull Aulum hesteavlsforening vi holder os i ro
Jørgen takkede lokalforeningerne, det er noget af det bedste der er sket for den Jydske hest alle
de arrangementer
Andre sager
Afkomstsamling Katrine fra Elkjær Støvring 24 point Hjørring dyrskue og guldmedalje fra
foreningen
AfkomstsamlingThorups sara udstillet flere steder fra Gunda og Hans Jørgen Knudsen 23 point
på alle skuerne og sølvmedalje fra foreningen
Samling efter Kikhavns Gunnar fra Angelica og Jesper Themsen på landsskuet 23 point
Samling efter Mikkel fra Jørgen Elkjær 23 point på landsskuet
Samling efter Frederik Morsø fra Chris og Helle Dalsgaard 23 point på landsskuet
bedste jydske føl på landsskuet vagn langkjær
Jette Ømark og Sine Møller fik gave for det store arbejde de lægger.
Også stor tak til de 2 assistenter vi har på landsskuet, Winnie vil stoppe med udgangen af 2019,
så i år vil Lotte Hedelund gå med Winnie som føl.

Meld tilbage hvis nogen har en hest, der er i orden, som de gerne vil sælge.
Og show ideer må gerne meldes tilbage.
Helle Hedelund Thomsen: genforskning fra Wien, de ville se hvordan generne var spredt op
igennem Europa, afstamningen på de hingste der er taget prøver fra i sommer er sendt til Wien
og så kommer der en rapport på et tidspunkt. I forbindelse med fremfindelse af afstamning blev
jeg opmærksom på i 1966 var der 19 hingste til kåring, så det er historisk stor hingstekåring vi
har i år.
Niels Holger Fisker: inspireret at TV2 ville komme, synes at vi skal få fat i dem til
hingstekåring og så bagefter trække hingstene rundt på Nørrevold omkring hingsten stor
opbakning om forslaget
Der har været god diskusssion, debat hele dagen
Eventuelt Hingstelisten blev gennemgået
Husk at melde hopper ind til projektet, Helle Dalsgaard sender listen rundt og så må man gerne
checke op på om det står korrekt.
Jørgen takkede for dagen.
Helle takkede for den store debatlyst og store opbakning. Og takkede for fremmødet.
Niels Holger Fisker: Jeg synes det har været vanvittig spændende, det har også været nemt, der
har ingen bøvl været Da det blev startet op sagde folk hold dig væk,men der har ikke været
noget
Hvis det skal gentages så tror jeg de skal gå i samme hegn, det er ved skift de går i benene, og
jeg har også oplevet det før, det er hvergang der de går i benene, bedre med et stort hegn. Også
har det været sjovt med alle de besøgende.
Hvis nogen har mod på det så gå bare igang
I genressourceudvalget er budgettet på 6,7 mill beskåret med 2,5 til 4,2, 2,1 skal gå til planter.
Så der er ikke så mange penge tilbage at dele ud af til dyrene. Niels Holger regnede ellers med,
hvis han ikke hævede sine kørepenge så blev der flere penge at dele ud af.
Jeg tror den jyske hest og de gråbrogede køer bliver ved med at være der, fordi folk de fortsat
vil støtte op om dem.

