
Generalforsamling den 9. februar 
 
Indledning  ved Søren Knudsen: Der er noget der er som det plejer at være, men den nye formand Helle 
Dalsgaard har valgt en anden sang. Men ellers er der tilmeldt ligeså mange til generalforsamlingen som der 
plejer at være, det er et særsyn inden for hesteavlsforeninger. 
Helle Dalsgaard bød velkommen, og vi mindedes de personer, som er døde i løbet af året 2012, og bestemt 
en person har haft enorm betydning for den jydske hest – nemlig Niels Busk. En lidt kold og regnfuld dag 
blev han stedt til hvile i Nimtofte, mange var mødt for at give ham en sidste hilsen med på vejen og til 
sammenkomsten bagefter holdt mange taler for Niels, jeg vil blot citere mine sidste ord i mindetalen: 
Det er Avlsforeningens ønske, at Niels Busk vil blive husket for den store personlighed han var, positiv, 
imødekommende, deltagende, omsorgsfuld, interesseret i heste og ikke mindst folket, der omgav dem. Vi vil 
savne dig til Landsskuet i Herning siddende i standen med kaffe på kanden, parat til en lille diskussion og 
altid med et glimt i øjet. Tak Niels for dit lange virke for den jydske hest – du er savnet og elsket, men savnet 
er selvfølgelig størst hos dine nære. 
Jeg vil gerne, at vi alle rejser os op for at ære de medlemmer, som er gået bort i 2012. 
Æret være deres minde 
 
1. Stemmetællere 
Inger Iversen Sørensen og Winnie Fuglsang foreslået og valgt. 
 
2. Dirigent 
Jørgen Elkjær foreslået og valgt. 
Jørgen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.. 
Som sker ved udsendelse af indkaldelse senest 14 dage inden afholdelse. 

Der var tilmeldt 85 til generalforsamlingen og ialt 77 stemmeberettigede. 
 
3. Beretning ved Helle Dalsgaard 
2012 blev et omvæltningernes år både rent bestyrelsesmæssigt, men vi måtte også for første gang erkende 
nedturen pga. krisen, kun 151 bedækninger dvs. en tilbagegang på ca. 25% i forhold til 2011, det vil jeg 
fortælle mere om i avlsberetningen. 
Atter i 2012 var der en god tilslutning til generalforsamlingen, det er jo foreningens vigtigste sammenkomst, 
hvor medlemmerne frit kan sige deres mening. Kresten og Grethe havde besluttet sig at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet, nye kræfter kom til, og der skete en delvis omstrukturering i arbejdsgangen i 
bestyrelsen.  Vi har haft mange gode diskussioner, og jeg føler også, vi er kommet langt med at modernisere 
arbejdet lidt. Dette ikke sagt i ond mening, men med medlemsnedgang og øgede omkostninger er det svært 
at få budgettet til at holde, og 2012 blev også året, hvor Carlsbergs Mindelegat afslog videre støtte til den 
Jydske Hest. I 2012 modtog vi atter tilskud på 12.000 kr. fra genresourceudvalget. Udvalget er nu nedlagt og 
der skal oprettes et nyt, så tilskuds mulighederne i 2013 kender vi ikke til. Der blev også i 2012 givet 
avlstilskud til hingste, som havde givet afkom i 2011. 
 Vi har indført netbank, tilmelding på mail til kåring føl- og plageskue,  mailkorrespondance til de medlemmer, 
som ønsker det frem for den dyre porto, og jeg vil her gerne opfordre til, at så mange som muligt bakker op 
om den elektroniske post, dels vil det være nemmere at sende meddelelser ud til medlemmerne løbende og 
måske ikke alle informationer egner sig til at blive lagt ud på hjemmesiden.  Dd. Har 51 medlemmer meldt 
positiv tilbage, at de gerne vil modtage elektronisk post – det må gerne være mange flere. Avlsforeningen 
Den Jydske Hest er kommet på Facebook, vi har fået en PR-gruppe dog stadig i sin spæde opstart, men det 
siger da noget om, at sammenholdet og troen på Den Jydske Hest er bevaret hos mange medlemmer – og 
det skal vi holde fast i. 
 Et af bestyrelsens første opgaver var en revidering/modernisering af avlsmålet - sammenholdt med 
udarbejdelsen af skemaer til den liniære registrering har det faktisk været et stort og lærerigt stykke arbejde, 
som vi i bestyrelsen glæder os til at vise frem. Det nye avlsmål kan ses på side  24  i beretningen. 
I februar afholdte avlsforeningen et weekend kursus på Hvalpsund Færgekro med god tilslutning og en god 
debat, emnerne var regler omkring hestehold i Danmark, holdbarhed hos jydske heste, fodring og 
medicinhåndteringskursus samt forspændning. Jørgen Finderup prøvede at sætte os ind i den lov jungle, der 
omhandler heste, både transport, opstaldning, medicinhåndtering og foderregulativ. Anne Dorthe Broe fra 
Tjørnehøj Mølle satte os ind i fodrings kunsten og fortalte meget om vigtigheden af at få lavet 
grovfoderanalyser. UT snakkede om holdbarhed og medicinhåndtering.  Jeg tror alle deltagere tog fra denne 
weekend med en god og lærerig fornemmelse i maven samt udbyttet af et rigtigt hyggeligt samvær. 



Næste arrangement var hingstekåringen, atter i år sammen med Dansk Belgisk Hesteavl og Foreningen for 
Shireavl, hvilket medfører en lidt større publikums fremmøde. Der var i alt fremstillet 13 jydske hingste, som 
blev bedømt som følger 
Ældre hingste: 
Kronos 9 point, Bertel afvist 
3 års hingste: 
August 9 point, Butler 9 point, Lester 8 point, Søgårdens Mathis 8 point, Rangstrupgaardes Lexus 8 point, 
Lucas 8 point, Rasmus 7 point, Thor 7 point. Hingstene Bandit af Lavrens og  Kasper blev afvist, Ib ikke 
fremmødt. 
August blev publikumsvinder. 
Alt i alt en fin fremstilling, hvor lemmernes sundhed og korrekthed vejede tungt i den samlede bedømmelse.  
Sommeren er traditionsvis dyrskuetid med mange fine udstillede dyr, flere familiesamlinger, flere sejre på 
tværs af racerne og ikke mindst af alt et fantastisk hesteshow; jeg er her nødt til at nævne Roskilde, som I 
kan læse i beretningen side 109 og frem efter -  et fantastisk forarbejde og syn, da vikingeskibet rullede ind i 
den store ring. De jydske heste har været fremvist på mange dyrskuer landet over. Tusind tak til alle som har 
vist den jydske hest på bedste vis i shows, ved byfester, foran markredskaber, toppekørsel, lydighedstest 
mv. Tusind tak – jeg personligt tror, det er der, vi skal sætte vores lid til den jydske hests fremtid. 
Jeg har prøvet at kigge lidt i gemmerne for at se hvordan vi jydske hesteavleres udstillingslyst har været op 
gennem tiden med max antal udstillede dyr i 1987  og mindst udstillet i 1995. 
I august tog Jørgen og undertegnede til Carlsberg for at få en dialog i gang vedr. brugen af de jydske heste 
foran bryggervognen, - et dejligt positivt møde, hvor jeg håber, vi stadig kan se den jydske hest forspændt 
Carslbergs vogne. Det kræver, at vi avlere og brugere kan levere gode tilkørte heste, som er udvoksede og 
Leif Pedersen i Them har lovet at være behjælpelig med den endelige tilkørsel. Siden vores besøg er der så 
lavet en omstrukturering således, at Carlsberg stalden nu hører under Carlsbergs Besøgscenter Lars Juel 
Olesen, hvor der har været en positiv dialog. Under besøget blev vi opfordret til igen at prøve at søge 
mindelegatet, hvilket vi også vil gøre i anledningen af vores jubilæum. 
De forskellige Åben Stald arrangementer kan I selv læse i beretningen, Tilslutning har været svingende, 
arrangementerne afholdes i lokalforenings regi, men der kan stadig søges om et tilskud på 500 kr. fra 
Hovedforeningen ved dokumenterede udgifter. Husk stadig at arrangementet kan offentliggøres i 
Hestemagasinet uden beregning. 
Hernæst blev det hoppekåring med næsten rekord stor deltagelse i alt 55 tilmeldte hopper, 6 hopper til 
hjemmekåring, 5 hos Åse og Harald Hansen, Bedsted, 3 i Gørlev, 18 hos Niels Holger Fisker, Nibe, 13 i 
Revsø og 10 i Randers. En fin fremstilling med mange gode individer, men også her blev der lagt megen 
vægt på lemmernes sundhed og korrekthed. Der var følgende pointfordeling. 
10 point og guldmedalje: 3 hopper 
9 point og sølvmedalje: 11 hopper 
9 point: 2 hopper 
8 point: 24 hopper 
7 point: 10 hopper 
6 point: 3 hopper 
Kåringen i Randers var ligeledes i år i samarbejde med Dansk Belgisk Hesteavl, som dog kun udstillede føl 
og plage, men fra næste år er det deres hensigt, at der også skal være hoppekåring i Randers, dette 
samarbejde glæder vi os til at udvide. 
På føl- og plageskuerne har der ligeledes været en god udstilling. I alt 30 føl, 15  1½ års plage og 7  2 års 
hopper har været udstillet. Også ved de unge dyr har lemmernes korrekthed og bevægelse vejet tungt i 
bedømmelsen. For mig personligt har det været interessant at komme rundt på de forskellige kåringspladser 
og til føl- og plageskuer. Vi er alle steder blevet mødt med åbne arme og stor gæstfrihed, selvfølgelig kan 
alle udstillere ikke gøres tilfredse, men der har været en god positiv dialog. 
 Tak for det gode fremmøde og det gode humør, brug nu karakteristikken positivt og se med kritiske øjne på 
egne dyr – kun det kan medføre avlsfremgang..  
Der har ligeledes i det forgangne år været rettet flere henvendelser om den jydske hest, dels studerende 
som er ved at skrive en opgave, dels reelle forespørgsel om brugen af de jydske hest, billeder til 
slægtsforskning osv. Osv -  Ja jeg kunne blive ved længe, men det siger da noget om, at vores race ikke er 
glemt. 
Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at se med kritiske øjne på de heste, som vi gerne vil have solgt. Det er 
ingen hemmelighed, at salget har været meget dårligt i 2012, der er blevet slagtet rigtig mange heste, derfor 
synes jeg også krisen bør bruges til at skille fårene fra bukkene populært sagt. Når vi sælger en jydsk hest til 
en ny eller gammel avler/bruger er vi nødt til at være kritiske, hesten skal være i orden både hvad angår 



temperament og lemmesundhed. Vi skal tænke fremad, hvordan vil vi selv have det, hvis vi har købt en hest 
med f.eks dårlige lemmer – det kan godt være at vi har solgt den billigt og har informeret køber om 
problemet – men et er i hvertfald sikkert  DEN NYE AVLER KØBER KUN DEN ENE HEST. Og det er her vi 
skal passe på, vi skal sælge nogle heste, som giver positiv omtale og som giver den nye køber lyst til at 
anbefale den jydske hest til andre. 
Med disse ord vil jeg slutte min beretning for 2012 og gå over til den avlsmæssige beretning. Tak til alle som 
bakker op omkring Den Jydske Hest  - tak til alle lokalforeningerne, som gør en kæmpe indsats for at 
promovere den jydske hest– står vi sammen skal vi nok få bestanden til at bestå. 
En stor tak skal også lyde til bestyrelsen – vi har haft lange møder, men ganske konstruktive – tak for jeres 
indsats. Og endelig til dig Sine for din store indsats, når det gælder katalog fabrikation og sekretær arbejde i 
forbindelse med kåringer. 
 
Praktisk information: 
2013 er sidste år, hvor Landscentret indsætter medicinsider til reduceret pris. Fra 2014 skal der betales 
prisen for et nyt pas. 
Husk at tage kopi af pas incl. Medicinsider når I tager til kåring og skal aflevere passet. 
Kravet om obligatorisk DNA undersøgelse af moderhoppe og far ved fremstilling af hingste er ikke et EU-
direktiv, men national lovgivning, som vi stadig bakker op om. 
Opfordring til at lave skriftlige aftaler v. opstaldning af pensionærer 
Der vil årligt blive kontrolleret 5 % af danske hestebesætninger. 
Landscentrets største prioritet i 2014 er at gå gennemført ændringer i de forskellige vedtagne regulativer – 
men det er en lang og sej proces, hvor ansvaret politisk har skiftet flere gange. Selve lovene bliver nok ikke 
lavet om, men fortolkningerne af dem kan der måske rokkes ved samt bødestørrelserne.  
På side 238 i beretningen finder i det kommende års dyrskue oversigt. Vi vil gerne i bestyrelsen opfordre alle 
til at udstille i vores 125 års jubilæums år 
 
Hestekongressen 2013. 
 
Der regnes med ca 170.000 heste i DK                                                                                                                   
Sommeren 2012 rundede man 50.000 pas på uregistrerede heste.                                                                         
Hestens gennemsnitlige levetid er 12,83 år.                                                                                                   
Transportkursus som E-learning kursus                                                                                                                        
Via google play kan der downloades APPS om eks. Giftige planter    
Godt fagligt arrangement med Bjarne Nielsen om eksteriør i forbindelse med brug, Rikke Buhl om 
hjertelidelser hos heste, der var indlæg om grov foder til top atleter og endelig et spændende indlæg om 
genomisk selektion, således man via genanalyse på nyfødte føl kan forudsige om der er potentiale for en top 
atlet.                                                                                                                                                       
Antal slagtede heste ca. 1500 pr. år+ lidt til eksport 
Antal heste indleveret til  DAKA     
Antal føl født i 2012:    6168 
Hingstelisten fra Videnscentret        
 
Aksel Jensen: Dyrlæger anbefaler at tage hesten ud af konsum, kan det være årsagen til der er så mange 
der er blevet destrueret. 
Helle Dalsgaard: Jeg er ikke enig, det er spild af godt kød, der er sult i verden men det er rigtigt mange 
dyrlæger anbefaler det. 
Der eksporteres cirka 2000 heste om året både til slagtning og brug. 
Jørgen Elkjær’: Hold ved med at avle det vender igen,  
 

Avlsberetning 
Dette års avlsberetning vil være lidt anderledes end de foregående års beretning. Jeg har i min årsberetning 
nævnt kåringsresultater og dyrskuerne og vil blot her erindre om, at vi atter i år nåede mange fine 
placeringer i fælleskonkurrencerne rundt om i landet og endnu engang sige tak til de mange, som gør en 
kæmpe indsats både avlsmæssigt men mest af alt, viser den jydske hest i brug. 
Årets hoppe blev hoppen Nanna tilhørende Aksel Poulsen, Haderup, årets 2 års hoppe blev hoppen 
Antoinette tilhørende undertegnede og til sidst årets føl blev hoppeføllet Amanda tilhørende Chr. Iversen 
Holmsland. Hhv. en Clinton datter, en Frederik III datter og en Frederik Morsø datter – dejligt at 3 hingste har 



bevist deres værd i avlen. Hjertelig tillykke med de fine titler landet over. Alle de øvrige placeringer på 
landets dyrskuer kan i se i beretningen. 
Avl med den jydske hest er særdeles vigtigt, specielt i disse tider - med nedgang i antallet af bedækninger er 
det specielt vigtigt at holde spredningen i den avlsmæssige materiale under skarp opsyn. Jeg har atter i år 
givet tilladelse til at lave en indavlsanalyse på de jydske hest, det er en specialeopgave på Foulum under 
Morten Kargo. Den sidste analyse blev lavet i 2005, og jeg synes det kunne være interessant at se, hvordan 
indavlen har udviklet sig. Der er i år registreret 52 hingsteføl. I skrivende stund er 13  blevet slagtet eller 
aflivet, dvs vores hingstematerialeudvalg om 3 år ved kåringen er begrænset til  39 stk. Ved 2 års hingstene 
gør sig lignende gældende, da  er der 43 nulevende tilbage. Ser vi så på afstamningen af 1 års hingstene 
har 10 af dem Anker som Farfar, derfor skal vi fortsat passe på at sprede vores hingstemateriale på mange 
hingste. 
Alt dette giver anledning til at tænke over, om det er nu, vi skal slå et større slag for fælles græsning af 
hingsteplage. Jeg personligt synes, det kunne være en rigtig god ide, at man d. 1. maj lukkede en flok 1 års 
hingste på fælles græsareal. Det kræver bare, at der er opsyn dagligt,-  og vil man så betale for at have dem 
i græsning? Jeg kunne da godt tænke mig at høre forsamlingens indstilling til fællesgræsning med 
hingsteplage, og om der evt. er nogle personer, som kunne være interesseret i at have dem gående, måske 
det også kunne lade sig gøre med 2 års hingste. Så kunne der jo samtidig være lidt bedømmelse i det og 
selvfølgelig også hensynstagen til afstamning. Ordet er frit efter beretningen. 
Nu til statistikkerne. Hvordan gik det i 2012.  Antallet af bedækninger faldt i år drastisk for den jydske hest 
ca. 26% - fra 205 til 151 bedækninger, -  tallet er forståeligt, det har næsten været umuligt at sælge nogen 
heste dette år, og hvorfor så blive ved med at lave nye føl. Vi skal faktisk helt tilbage til først i 80érne før 
antallet af bedækninger var lige så lavt. Slagteprisen kan vi heller ikke råbe hurra for, og det er nu heller ikke 
det, vi avler for. Jeg har gået med tanken om at prøve at tage kontakt til Price brødrene i alle deres 
madlavningsprogrammer og så prøve at høre dem, om de ikke kunne tænke sig at lave nogle udsendelser, 
hvor det var hestekød man agiterede for – måske vi skal have Landscentret med ind over – jeg synes det er 
et forsøg værd  - sundt og fedtfattigt og tillige særdeles velsmagende og brugt meget i de sydlandske 
køkkener..  
På landsplan er det samlede bedækningstal faldet med 20 % dd, når alle indberetninger er kommet ind 
forventer landskontoret et fald på 8%. Det er en stagnation , men vi skal tænke på, at det faktisk er første år, 
de jydske heste har været udsat for et så  markant fald. Frederik Morsø var igen i år topscorer med  16 
bedækkede hopper herefter fløjen i 3 års hingstene August med 13 hopper. 16 af hingstene har bedækket 5 
eller færre hopper. Ser vi så på brugen af 3 års hingstene er knap ¼ af hopperne bedækket ved den nye 
årgang, det antal skal vi stadig prøve at få op ad. 
Brugen af 3 års hingstene 
 
Årstal Antal bedækninger Hvoraf 3 års hingste % fordeling 
1990 242 38 16 
1999 228 20 10 
2002 211 67 32 
2003 221 93 42 
2004 220 68 31 
2005 234 60 26 
2006 231 31 14 
2007 245 (260) 64 25 
2008 228 79 35 
2009 219 51 23 
2010 199 41 21 
2011 198(205) 37 19 
2012 151 34 22,5 
 
 
På side  225  i beretningen kan i se tabellen over antal fødte føl mv.  Den Jydske Hest gennemsnitlige 
følprocent er 51,22% og hos de 5 hingste, som bedækkede 5 hopper og derover svinger følprocenten fra 25-
100% På illustrationen kan I se at vores gennemsnitlige følprocent svinger omkring de 52% +/- 
 
Ser vi så på antallet af kårede individer i en årgang kan vi se at ca. 36% af årgangens føl opnår kåring, og 
dermed kan blive avlsaktive fremover. Det tal synes jeg til gengæld, vi kan være stolte over dvs. potentialet 
for fortsat avl har vi, vi skal bare se at finde et marked og få gang i salget igen. 



Årstal Føl-procent Antal føl Heraf kårede Kåringsprocent 
1991 52 128 43 33 
2000 50,6 121 49,som 3 eller 4 års 40 
2002 50 110 48 43,6 
2003 46,2 102 34 33 
2004 53,3 120 11+38=49 40,8 
2005 47,5 115 14+29=43 
 37,4 
2006 53,5 123 7+32=39 31,7 
2007 
 44,4 111 8+27=35 31,5 
2008 45,4 118 8+28=36 30,5 
2009 56,0 97 8+27=35 36,1 
2010 52,4 122   
2011 52,2 104   
2012 51,22 105   
 
 
 
 
 
 
 
Udviklingen i antal medlemmer. Kun de sidste 5 års tal er faktiske tal og med et ca. deltagerantal til årets 
generalforsamlinger på 30% har jeg beregnet antal medlemmer i de forudgående år. Der er ikke gemt nogle 
medlemsstatistikker i arkiverne. 
  
 
Liniær registrering 
Som jeg nævnte i min beretning har bestyrelsen i det sidste års tid arbejdet meget med avlsmål og 
udarbejdelse af skabelonen til den liniære registrering. Det har været et spændende forløb, hvor vi på 
seneste bestyrelsesmøde prøvekørte registreringsskemaerne. 
Jeg vil derfor vise jer skemaer og fortælle lidt om baggrunden bag dem. Skemaerne er tænkt som en hjælp 
både til dommere, men i særdeleshed til avlerne, således det kan sandsynliggøres, hvor vores kæreste eje 
er placeret i forhold til optimum dvs. avlsmålet. Der er sendt en del bilag med ud, således I har haft mulighed 
for at læse informationsbrevet.  Der er 3 hovedkolonner med farveangivelse, hvor den grønne er midt 
niveauet og for de fleste vurderingers anliggender betragtet som normalområdet, så vil man jo kunne sig3e, 
godt hesten ligger eks. Indenfor normal området hvad angår benstillingen, men skulle man sige lidt, er den 
nok en anelse indfodet.  Eller hesten er så indfodet, at vi synes det ligger udenfor normal området (grønne 
kolonne), så skal der afgøres er den så rigtig meget indfodet (kolonne A) eller bare indfodet(kolonne B). De 
hvide felter angiver for hvert punkt racens optimum=avlsmål. Det hvide felt kan godt flyttes eks. Kodernes 
længde; alle er nok bekendte med, at jyderne generelt har korte lidt stramme koder, derfor kan man jo godt i 
en overgangsperiode ønske, at koderne skal blive lange, så i stedet for at ønske en normal kodelængde kan 
man godt stræbe efter en lang kode længde. 
Registreringsskemaerne er som sagt blevet anvendt i kvægavlen i en årrække og inden for avlen med 
rideheste har det også været brugt meget internationalt.  Der kan laves mange modeller, både til udregning 
af indextal, fastsættelse af karakterer mv.; men vi har i første omgang besluttet, at bedømmelsen skal foregå 
som den plejer, men skemaerne skal hjælpe dommerne, så der ikke overses nogle ting. Ligeledes skal de 
efterfølgende hjælpe avleren til at se, hvor han kan forbedre sit individ. Jeg er blevet spurgt, om skemaerne 
kan bruges direkte til at regne karakteren ud, og svaret er ja, men det kræver så, at man vægter de enkelte 
bedømmelser i forhold til hinanden inden for del karakteren, men også når helheds karakteren skal 
beregnes, skal der ligge en vægtning af alle enkelt karakterer – der er vi ikke i jydsk avl endnu. 
Vi har udarbejdet et skema til de udvoksede heste og et til føl-/plage. De er trykt på side 29 og 30 i 
beretningen. Der gives som altid en karakter for de enkelte punkter, som vi altid har gjort samt en 
beskrivelse, men når der eks. Står, at en hest er indfodet, er den så meget indfodet eller lidt indfodet. Et 
andet eksempel kan være, når en hest har fået 8 i overlinie og bagpart, har vi så at gøre med en kort, men 
muskelfattig overlinie eller en muskuløs lidt lang, men hvor lang i forhold til avlsmålet. Hele bedømmelsen og 
placeringen i skemaet, skal så sandsynliggøre, hvor langt individet ligger i forhold til det optimale. 



Vi har derfor valgt at holde 3 dommerseminar her i foråret, som vi håber I vil bakke op om. Vi er nødt til at 
afprøve skemaerne, der vil formentligt være noget som skal tilpasses hen ad vejen. Tilmelding er stadig 
muligt. 
Med disse ord vil jeg slutte min avlsberetning for i år og ønske den jydske hest god vind i sejlene i det 
kommende jubilæumsår, 125 har organisationen de jydske hesteavlsforeninger bestået – og det skal vi da 
fejre. 
 
Steen Andersen:Der er forskel på samme ting i de voksnes og føl-plags skema 
 
Helle Dalsgaard: Det får vi rettet. 
 
Beinta  Dam: Får man kopi af skema ved bedømmelse 
 
Helle Dalsgaard: Ja det er meningen. 
 
Henrik Jessen. Man siger man holdt møde med Carlsberg, som måske var for sent. Er der aftalt nye møder. 
 
Helle Dalsgaard: Ansvaret er flyttet hos Carlsberg, og det ser ikke ud til det er der vi kan afsætte mange 
heste 
 
Henrik Jessen: Vi har et sted med rigelig græs til fælles afgræsning, vi starter med 1½ års hingste plage, 
fremover vil der i Revsø blive uddelt ærespræmie på 1000 for hver 4 hingste plag der bliver udstillet. 
 
Peter Huus: Skemaet gør man ser på mange ting, man får meget ud af at se på skemaet og folk vil tænke 
over de ting der er beskrevet i skemaet. 
 
Anne Mette Poulsen: Er det kun kåring eller også på dyrskuer. 
 
Helle Dalsgaard: Vi tænker at bruge det til hingstekåringen og vil snakke videre om at bruge det på skuer. 
 
Jesper Themsen: Hvorfor er der 2 kolonner der er uønsket 
 
Helle Dalsgaard: Der kan godt være en hest der er uønsket imens en anden er meget uønsket. 
 
Niels Holger Fisker: Mht.at avle til slagtning, der er ingen økonomi i det, hvorfor interesserer videnscentret 
sig ikke for priserne. Omkostningerne på videnscentret er alt for store. 
Noget andet, piberne skal være endnu tyndere, hvis der skal ske noget, det bliver svært med 29 i pibemål for 
hopper 
 
Helle Dalsgaard: Vedrørende slagteri, lær danskerne at spise hestekød, der er næsten kun Ålestrup der 
slagter, hvis prisen skal op skal der spises flere. Selvfølgelig er det de ringeste der slagtes. Har snakket med 
videnscentret om at få tvkokke til at lave neget med hestekød. 
 
Helle Hedelund Thomsen: Vi vil gerne være prøvesmagere.  
 
Susanne Rasmussen: vi har købt anden race, det er umuligt at finde en hest der kan køres / rides. 
 
Niels Peter Riis: Se på lyse ting i krisetider, godt med samgræsning, gerne flere steder og få 
opmærksomhed på det. 
 
Erik Svane: Der kan være på afgræsningsarealer støtte, evt ret henvendelse til region, statsskove. 
 
Henrik Jessen: Det er tit problem med statsskov, at der ikke må gødes. 
 
Beretningen blev godkendt 
 
4. Regnskab ved Henning Kristensen 
Henning gennemgik regnskabet. 



Det kan ses udgift til porto er faldet en del, homebankink er en del af årsagen. 
Grunden til der står 0 kr for udgifter til videnscenteret er regningen fra sidste år først er forfaldet i år. 
Fremover vil udgifterfor beretningen til trykning og videnscentret følges ad. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
5. Valg til bestyrelsen 
På valg er Helle Dalsgaard og Jesper Bernth Sørensen for øerne. 
 
For Øerne   
 
Jesper Bernth Sørensen  valgt 
Jørgen Rasmussen suppleant 
 
Helle Dalsgaard Valgt 
Winnie Fuglsang suppleant 
 
 
6. Valg af revisor  
På valg Aksel Poulsen, No 
Aksel Poulsen valgt    
 
7. Indkomne forslag,  
Bestyrelsen foreslår ændringer ifølge bilag. 
Helle Dalsgaard gennemgik ændringerne som er præcisering af forskellige punkter. 
Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 stemme flertal. 
 
8. Dommer til afstamningsbedømmelse  
På valg er Jørgen Elkjær for 2 årig periode og Helle Dalsgaard for 1 årig periode. 
Jørgen Elkjær  Valgt 
Helle Hedelund Thomsen  Valgt for 1 år 
 
9. Valg af dommer til hingstekåring 
Jørgen Elkjær  20 
Tommy Nielsen 18 
Aksel Poulsen, NO 39 valgt 
 
Helle Dalsgaard og ligeledes Jørgen Elkjær kommenterede at vi fra bestyrelsen gerne ser der også kommer 
dommere udenfor bestyrelsen. 
 
10. Valg af dommer til hoppekåring 
Carsten Sørensen Valgt 
 
11. Valg af mønstringsdommer 
På valg er Karina Elkjær og suppleant Jette Ømark 
Karina Elkjær  Valgt 
Suppleant  
Jette Ømark  35 
Henrik Jessen  36 valgt som suppleant 
Ugyldige  2 
Valget er til dommer for mønstringskonkurrence ved hingste og hoppekåring i indeværende år 
 
12. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter Aktiv 500,- , Familie 700,- og Passiv 350,- 
 
Steen Andersen: Den rigtige opfattelse er, at man er aktiv, hvis man har heste. 
 
Jørgen Elkjær: Passiv medlem får beretning. 



 
Angelica Pedersen: Der skal gøres mere opmærksom på man får beretning som passiv 
 

Birthe Hollbaum: Hvad med en ny type medlem? Støttemedlem til et mindre kontingent men uden 

beretning. 
 
Sine Møller: hvad koster en beretning i løssalg? 
 
Jørgen Elkjær: Der sælges ikke nye i løssalg, mere end 3 år gamle koster 50 kr. 
 

Carl Christian Madsen: Har familiemedlemskab i 2012 ret til 2 beretninger fra 2012? 

 
Jørgen Elkjær: Man har krav på beretning fra det år man er medlem.  
 
Carsten Sørensen: Hvorfor blev der krydset af når det er året før der gælder. 
 
Helle Dalsgaard: Pga der er nogle der ikke havde betalt sidste år som fik beretning 
 
Winnie Fuglsang: Kan man få kåret sin hest hvis man ikke er medlem? 
 
Jørgen Elkjær: NEJ 
 
Sine Møller: Er det ikke sådan man kun får 2 beretninger for familie hvis man selv henter 
 
Jørgen Elkjær: Jo man får kun tilsendt 1 
  
13. Fastsættelse af stambogsbidrag og kåringsgebyr 
Bestyrelsen har diskuteret om gebyret for hjemmekåring skulle hæves. Også for at betale medaljer 

a. Hingste uændret, kåringsgebyr og stambogsbidrag betales af Avlsforeningen Den 

Jydske Hest 

b. Hopper: Stambogsbidrag kr. 400 pr. hoppe også ved omkåring, hvis der sker 

ændringer. 

Kåringsgebyr: 

1. hjemmekåring: kr. 1000,- for den første hoppe 

                         kr. 500,- for den anden hoppe 

                                                       kr. 400,- for de følgende hopper 

2. Kåring på de af bestyrelsen anførte pladser: kr. 200,- 

Harald Hansen: Kan man ikke hæve gebyret og lave flere pladser. 

Jørgen Elkjær: Hvis der er 5 hopper kan man lave en plads 

Helle Dalsgaard: Det er ikke altid begge pladser der er ønske om. 

Angelica Pedersen: På Sjælland betaler de ikke de 200 

Helle Dalsgaard: I betaler de 200 men der betales ikke for føl og plage, men de får heller ingen roset 
 
14. Virksomhedsplan 2013  
16/2  Dommerkursus i liniær registrering for øvede såvel som nybegyndere Revsø   
  Pris for deltagelse ca. 100 kr. pr. person inkl. frokost 
 
24/2 Dommerkursus i liniær registrering for øvede såvel som nybegyndere Viby 

Sjælland  
Flyttet til Angelica Pedersen og Jesper Themsen, Nødebovejen 310, 3390 
Hundested 
Pris for deltagelse ca. 100 kr. pr. person inkl. frokost 

 
2/3  LANDSHINGSTEKÅRING 



Lykkeshøj Ridecenter, Lykkeshøjvej 8, Randers i samarbejde med Dansk 
Belgisk Hesteavl 

 
16/3 Dommerkursus i liniær registrering for øvede såvel som nybegyndere Birken, 

Skals  
  Tilmeldingsfrist er den 8. marts 

Pris for deltagelse ca. 100 kr. pr. person inkl. frokost 
 
4-6/7  landsskuet.dk Landsskuet i Herning 
 
13/7  Udflugt til fyn 
 
14/9  Hoppekåring, føl og plagskue Fri plads 
 
15/9  Hoppekåring, føl og plagskue i Gørlev 
  
21/9  Hoppekåring, føl og plagskue i Revsø 
 
28/9  Hoppekåring, føl og plagskue i Randers 

Lykkeshøj Ridecenter, Lykkeshøjvej 8, Randers i samarbejde med Dansk 
Belgisk Hesteavl 

 
Uge 38+39  Hjemmekåring 
             
26/10  125 års jubilæumsseminar 
 
 
Jubilæum Østergårds hotel i Herning indlæg om eftermiddag, fest om aftenen, billig overnatning 
 
Åbenstald er det  igen i år lokalforeningerne der står for at vælge tidspunkt. Meld dato til Jesper så kommer 
det på hestemagasinets kalender. 
 
Den jydske hest østjylland v. Jens Kristian Kristensen 
Vi har en masse arrangementer, er på vores hjemmeside 
 
Nordjyden v. Chris Dalsgaard 
I er alle velkomne til at kigge ind til vores arrangementer, der kan ses på hjemmesiden. 
 
Jydsk Hesteavl Øst v, Angelica Pedersen 
Se på hjemmesiden der er mange aktiviteter. Alle er velkomne. 
Vi har ikke så tæt planlagt program i foråret, da vi har været hårdt spændt for de sidste år 
 
Den Jydske Hest I Sydjylland v. Henrik Jessen 
Der kommer løbende nye arrangementer så kig på hjemmesiden. 
Foreningen har eksisteret i 15 år der har løbende været 30-35 medlemmer, men i 2012 var rekord med 50 
medlemmer. I starten var det avlere men nu er der overvægt af brugere af hestene. 
 
Midtjylland v. Anne Mette Poulsen 
Arrangementsdatoer er Ikke fastlagt, men se på vores hjemmeside. 
 
 
Den Jyske Hest på Fyn v. Jesper Sørensen 
Følg med på vores hjemmeside, der står datoer. 
 
Bestyrelsen efterlyser, indslag til show på landsskuet, ide til underholding til jubilæumsfesten. 
PR-udvalg, hvis der er nogle der har ideer til udvalget er de velkomne 
 
Anne Mette Møller: skal PR-udvalget også gøre det i fundraising? 



 
Helle Dalsgaard: ja det er en del af deres opgaver 
 
 
 
15. Debat over emnet: Hvor er Den Jydske Hest 
Punktet er her pga vi i bestyrelsen gerne vil høre ideer og tanker om hvem der vil købe en jysk hest om 20 
år. Andre racer har udviklet deres avlsmål gennem tiderne. Jyden er dansk stolthed af arbejdshest. Vi skal 
ikke sælge heste med fejl og mangler så nye købere kun køber den ene. 
 
Susanne Rasmussen: Da vi startede med at komme for 20 år siden, sagde Carlsberg dengang der er et 
problem med holdbarheden, temperamentet er helt i top hos jyden. Vi har i Østjylland mange der er faldet fra 
pga holdbarhed. 
 
Charlotte Sørensen: tror det meget er fodring og miljø, og ikke kun genetisk. 
 
Susanne Rasmussen: hvor gamle bliver de 
 
Charlotte Sørensen: de bliver ikke gamle pga miljøet det skal ses i stor sammenhæng 
 
Marlene Rasmussen: min erfaring er de har rigtig godt af at blive brugt. 
 
Helle Dalsgaard: Ingen tvivl om fodring har meget at sige, ligesom mennesker har heste med tykke ben 
sværere ved at trives end en med tynde. 
Det har også betydning med beskæring og pleje fra føl. Men husk en jyde er avlet som en hest hvis vigtigste 
gangart er skridt. Hvis man vil have en hest der traver ud af landevejen er det måske en anden race. 
 
Harald Hansen: tror det er foder, I gamle dage fik de foder efter at stå inde.  
 
Helle Dalsgaard: På hestekongressen var der oplæg om at en konkurrencehest kunne leve af grovfoder 
alene, det kan jyden også, men de skal ikke have det første wrap  der er meget koncentreret. 
 
Charlotte Sørensen: Underlag heste går på har også betydning. Hvis hesten skal bygges meget op til kåring 
holder den ikke.  
 
Beinta Dam: Hvis den var 5-10 cm højere, så ville den ikke have de problemer og vil ikke virke så massiv for 
nye avlere 
 
Helle Dalsgaard: i 30 år har man snakket om højere men den er kun steget 2 cm 
 
Harald Hansen: hingstene har ikke den rigtige alder til kåring som 3 års, det passer bedre som 4 års 
 
Helle Dalsgaard:  man kan melde til som 3 års og igen som 4 års 
 
Jørgen Buur: Man skal avle det der efterspørges, men fundamentet og typen skal være der, hvis nogen vil 
have en med rene ben, så laves det, men ellers vil jeg hellere lave en af rigtig god type. 
 
Eric Svane: typen ændrer sig, hvad er det for en type der er salg i i dag 
 
Jørgen Elkjær:  typen skal ikke gerne ændre sig indenfor 2 år 
 
Helle Dalsgaard: refererede fra hestekongres at det vigtigste var at en hest gik op ad bakke. Det er svært at 
finde en jyde der er sådan 
 
Helle Hedelund Thomsen: sidste års hest er højere stillet end en fra 80’erne 
 
Susanne Rasmussen:  langt de fleste jyder er lave foran. Dybden må ikke være højere end højden fra jord til 
bryst. 



 
Henrik Jessen: vi snakker om de skal være højere, men når vi ser bedæknings tal er det et endnu større 
problem. Når der er færre heste der fremstilles er materialet endnu vigtigere 
 
Niels Holger Fisker: undrer mig over at der stadig er 29 cm. som ideal 
 
Jørgen Elkjær: det kommer anpå hesten 
 
Charlotte Sørensen: hvad er gennemsnits højden og er det ved kåring 
 
Helle Dalsgaard: 155 hopper 156 hingste ved kåring 
 
Jørgen Elkjær: højden er det mindst vigtige ved kåringsresultatet 
 
Beinta Dam: hopper har ½ år mere at vokse i så hingste mangler det halve år når de måles 
 
Jørgen Buur interessant at undersøge hvad moderens alder har at sige 
 
Marlene Rasmussen: vigtigt at vise hvor alsidig hesten er, specielt til handicapridning har rideskoler svært 
ved at finde tilredne heste. Vi bliver nødt til at uddanne hestene hvis de skal sælges 
 
Anja Hansen: Skal have brugere til at avle, men avlere skal uddanne hestene, bruge de ekstra penge det 
koster. I stedet for at slagte dem som 2 års så betal for de bliver kørt til. De skal kunne læsses, stå bundet 
osv 
 
Charlotte Sørensen: man kan godt tilkøre/vænne føl til fx ved at vænne dem til fra de er helt små. Med 
hensyn til til fælles hingste folde er det godt for avlen men ikke godt hvis de skal kastreres og bruges 
efterfølgende. 
 
Sine Møller: hvis de kommer i hænder om vinteren er de vant 
 
Aksel Jensen: Det er ikke så dyrt at have hest ved berider 
 
Helle Hedelund Thomsen: en hingsteplag der kommer fra fællesfold kan være nemmere når de kommer 
hjem  fra fællesfold end når de har gået alene derhjemme 
 
Harald Hansen:Smeden siger jyden har for korte ben, så dem vil de ikke ordne 
 
Erik Svane:Problemet er sure ben, smeden ikke kommer osv, så anbefales hesten ikke fra nye ejere. Hvis 
smeden ikke vil komme så holder det ikke. Vi er nødt til at lave en hest smeden kan klare. 
 
Helle Dalsgaard: hvem er det i fremtiden der har jydske heste. Der er jo ikke nogen nye avlere, prøv at 
lægge 20 år til vores alder 
 
Anja Hansen: hvis folk indser man godt kan bruge jyden så kommer der gang i avlen 
 
Susanne Rasmussen: hvis man får nye brugere og hvis hesten holder så får de lyst til at avle 
 
Helle Hedelund Thomsen: måske tage kontakt til smedeuddannelsesstederne om at jyderne er til at ordne 
 
Anne Mette Poulsen: har kendskab til brugere der har taget til skue, som bliver haglet ned på skuer, det 
afskrækker dem 
 
Angelica Pedersen: vores smed siger det er bedre med jyder nu end tidligere, måske mere løfte ben 
konkurrencer, og længere ben på hestene. Mange piger køber en jyde til deres mand, men de bor måske 
ikke på landbrug så de har ikke mulighed for at avle 
 



Charlotte Sørensen: Med hensyn til smede, kan man ikke snakke med dem om de kørte rundt med 
beskærerbokse eller man kunne komme til smeden. 
 
Anja Hansen: man kan afslutte lydighedstest med at vise de kan løfte ben 
 
Susanne Rasmussen: det kunne være en del af kåringen 
 

Aksel Villumsen: når i er ude på landsskuet, så er stalden tom. Der skal altid være imødekomne folk i 

standen 
 
Helle Dalsgaard: konkluderer at forsamlingen synes vi skal prioritere brugen, prøve at avle på lidt mere 
højtstillede heste, kigge på holdbarheden og ikke kaste temperamentet over styr. Og være fremme i skoen 
med at finde nye unge avlere og igen hellere slagte dem der ikke dur end sælge dem videre. 
Fremtidens avlere er ikke kun dem der vil have hestene gående men også bruge dem. 
Det kan sagtens lade sig gøre at tilkøre en jyde på en måned. 
 
Angelica Pedersen: tandspidser er tit overset problem 
 
Henrik Jessen: er der krav til hestene der kommer på salgslisten? 
 
Helle Dalsgaard: Nej  
 
16. Andre sager 
Der blev uddelt diplom og medalje for samlinger 
 
Hoppesamling efter Sofie fra Henrik Jessen 23 point sølvmedalje 
Afkomstsamlig efter Marinus Eino Jeggesen 23 point  
 
Hoppesamling Luna, Thorups Nelli og Thorups Sara 24 point guldmedalje fra Gunda og Hans Jørgen 
Knudsen 
 
Samling efter Holger Danske fra Helle Dalsgaard 23 point  Sølvmedalje 
 
Afkomstgruppe efter Clinton 23 point fra Aulum Hesteavlsforening 
Afkomstgruppe efter Frederik lll 23 point fra Carsten Sørensen Dybvad 
Afkomstgruppe efter Othello 23 point fra Jørgen Elkjær 
Afkomstgruppe efter Holger Danske 23 point fra Helle Dalsgaard 
 
Erindringspræmie for bedste bedste hovpleje til Jørgen Nielsen. 
Helle Dalsgaard har oprettet en vandrepokal til bedste føl fra landsskuet,  Lisbeth og Egon Jørgensen fik en 
minde præmie for deres hoppeføl Isabella 
 
Da vedtægtsændringerne er vedtaget vil bestyrelsen udpege nyt æresmedlem 
Præcis punktlig kan virke distræt, går ikke af vejen for nye tiltag, man har tit set ham komme springende på 
landsskuepladsen. Søren Knudsen blev udpeget som nyt æresmedlem.  
 
En kurv blev givet til Lene Kristensen som tak for indsats med ting og sager 
Og Sine Møller fik en kurv som tak for hjælpen omkring kataloger mm. 
 
Helle Hedelund Thomsen: hvis jeg igen får ansvaret for beretningen vil der komme deadline på 
hjemmesiden. I må meget gerne sende ind løbende 
 
 
17. Eventuelt 
Lotte Sørensen:   findes der en reklamepakke man kan tage med til dyrskue. Ville gerne også kunne sælge 
lidt tøj mm 
 
Jørgen Elkjær: vi har brochure og tøj mm  



 
Helle Dalsgaard: PRgruppen arbejder også på det 
 
Jørgen Elkjær: men der mangles midler så hvis nogen har lyst til at sponsorere er de velkomne. 
 
Helle Dalsgaard: PRgruppen arbejder med flere ting, vi vil takke den jyske hest i østjylland for donation. 
Meld jer til dommerkursus, tak til dem der har meldt at vi kan kontakte dem via mail. 
 
Niels Holger Fisker: hvornår kan vi se hvilke hingste der kommer til kåring. 
 
Helle Dalsgaard: Hingstene blev gennemgået men ellers kommer de på hjemmesiden i løbet af uge 7-8 
 
Jørgen Elkjær takkede for god ro og orden 
 
Helle Dalsgaard takkede for input og ønskede god vind 


