
 
Velkomst ved Helle Dalsgaard, til både nye og gamle medlemmer, det er flot 40 % af foreningens 
medlemmer er mødt op, fantastisk at der sker noget i foreningen. 
Vi sang Livstræet. 
 
1. Stemmetællere 
Winnie Fuglsang og Inger Iversen Sørensen blev foreslået og valgt. 
 
2. Dirigent 
Jørgen Elkjær foreslået og valgt. 
Jørgen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og dermed 
beslutningsdygtig. 
Som sker ved udsendelse af indkaldelse senest 14 dage inden afholdelse. 

 
3. Beretning ved Helle Dalsgaard 
 
Formandens beretning 2015 aflagt på generalforsamlingen d. 6. februar 2016. 
Vi skriver nu 2016 endnu et år er fløjet afsted, men hvor er det skønt at kunne stå her og se lysere på 
fremtiden end de sidste mange beretninger, som jeg har aflagt. 
Antallet af bedækkede hopper i 2015 er nået op på 117 imod 100 sidste år, hvilket er en fremgang på  17 % 
Dette giver bestyrelsen troen på, at vi nu har været nede at skrabe på bunden, og det nu stille og roligt vil gå 
fremad i både antal bedækkede hopper men også i vores medlemstal. Den Jydske Hest kæmper lige som 
alle andre avlsforbund med at beholde medlemsskaren også de år, hvor man måske ikke nødvendigvis skal 
have nogle heste kåret eller bedømt. Et fast stabilt medlemstal er grobund for bestyrelsens arbejde og giver 
den fornødne økonomiske arbejdsrum. Vi vil fortsat gerne kunne yde tilskuddene til fremstilling af hingsteføl- 
og –plage, da det er særdeles vigtigt at få så mange frem som overhovedet muligt; for vi må erkende, at 
antallet af fremstillede hingste de seneste år har været noget faldende og i kraft med at antallet af fødte føl 
ligeledes falder, så kan det jo ende kriminelt med vores hingstefremstilling. 
Dommergerningen har igen i år været diskuteret flere gange, og vi er i bestyrelsen endt op med at udbyde 3 
dommerseminarer her i februar, Birken, Revsø og Roskilde, hvor vi håber så mange som muligt vil møde op. 
I kan godt nå at melde jer til endnu. Vi har valgt at dele kursisterne i 2 hold, det ene, hvor man gerne vil ud 
og være dommer på diverse skuer, og det andet hold er de personer, som blot gerne vil vide mere om 
bedømmelsen af hestene, men måske ikke har ambitioner om selv at blive dommer. Dette er gjort, da vi 
erfarer, at det ofte er de samme personer, som bliver brugt landet over som dommer, og tanken er 
selvfølgelig at få lavet en dommerliste i Den Jydske Hest’s regi. Dommeraspiranterne skal hver især 
bedømme to heste dels liniær, karaktergivning og beskrivelse, som på kursusdagen skal afleveres til 
godkendelse hos kursusholder. Dette tiltag er lavet for at prøve at sikre ensretningen i bedømmelsen af de 
jydske heste, da vi jo godt ved, at vi ikke alle ser det samme. 
Hjemmesiden har i 2015 været lidt af et sort kapitel, opdateringerne har været noget længe undervejs og 
enkelte ting er slet ikke blevet annonceret – det beklager vi i bestyrelsen, og vores mål i 2016 skal være at 
alle opdateringer bør ligge tilgængelige på hjemmesiden senest 14. dage efter afholdelse. Vi arbejder fortsat 
på den nye hjemmeside, og Christina og Jesper vil senere vise jer Avlsforeningens Den Jydske Hest’s nye 
hjemmeside, for den opmærksomme skiftede siden udseende i går. 
En anden positiv ting er, at vi igen i år er blevet bevilliget maximalt tilskud fra genresourceudvalget dvs. kr. 
25.000. Ligeledes er vi blevet hørt vedr. tilskud til avlsdygtige hopper, hvor der i 2015 bevilliges et tilskud på 
kr. 300 pr hoppe og kr. 3000 pr hingst. Vi ved godt, det ikke er så mange penge, men det er dog en 
begyndelse. 
OK sponsoratet har ligeledes været meget positivt og givet godt kr. 3000 i tilskud det første år. Vi håber i 
bestyrelsen, at så mange som muligt vil bakke op om sponsoratet, vi skal fortsat tegne minimum 10 nye 
benzinkort pr. år – så sælg ideen til familie og venner. En tak skal lyde til    fra OK, som har været her 
omkring middagstid og kommer igen til hingstekåringen. 
Efter disse overordnede betragtninger skal jeg sædvanen tro berette om årets gang. Vi startede med 
weekendkursus i Hvalpsund d. 31. januar og 1. februar. Der var lavet et alsidigt program med indlæg om 
beskæring ved beslagsmed Thomas Vedel, herefter gjaldt det så græsmarken; valg af frø, såtidspunkt, 
slettidspunkt, pasning og luftning af græsmarken mv. Her var der en stor spørgelyst og god diskussion. Det 
sidste emne om lørdagen var diverse hudlidelser hos de jydske heste inden vi sluttede dagen af med 
fællesspisning og dans ud på de lyse timer. Om søndagen tog vi til Birken, hvor Poul Graugaard fortalte og 
demonstrerede sammenhængen mellem hestens eksteriør og dens bevægelsesmønster. Alle 
kursusdeltagere har tilkendegivet, at det var et meget udbytterigt kursus med gode indlæg, og det er 
selvfølgelig bestyrelsens ønske, at vi kunne samle lidt flere deltagere næste gang.  



Lørdag d. 7. februar var det så den årlige generalforsamling på Agroskolen i Hammerum. Her var der mødt  
75 deltagere op til en god diskussion og debat om den jydske hest. Vi glædes over, at der år efter år til 
stadighed dukker omkring 1/3 af foreningens medlemmer op og giver deres besyv med. Tonen er altid 
venlig, og vi kan hilse og snakke med hinanden alle. Den største debat gik på brugen af hingste, skal der 
være kvote på de ældre hingste, skal der skeles til afstamningen, kan vi undgå for megen indavl med det 
indsnævrede hingstemateriale, der fremstilles, hvordan vælger hoppeejeren den mest optimale hingst, er 
genresourceudvalget hingste til fri afbenyttelse mv. Alt i alt en positiv dag hvor der var genvalg til bestyrelsen 
og nyvalg af dommersuppleanter. 
Hernæst var det så den årlige hingstekåring på Lykkeshøj i samarbejde med Dansk Belgisk Hesteavl. I alt 10 
jydske hingste var tilmeldt 1  4 års og 9  3 års hingste. De 8 fremmødte  og blev kåret som følger: 
4 års hingste: 
Svaldifare kåret med 7 point. Ej aflagt lydighedstest. 
3 års hingste: 
Moesgaard’s Hansi kåret med 9 point og sølvmedalje. Publikumsvinder og bestået lydighedstest 72/80 point 
Rangstrupgårdes Hertug kåret med 9 point og sølvmedalje. Vinder af lydighedstesten med 117/125 point 
Milano kåret med 9 point og sølvmedalje. Bestået lydighedstest med 104/110 point 
Virkelyst’s Morten kåret med 8 point. Bestået lydighedstest med 79/80 point 
Magnus kåret med 8 point. Bestået lydighedstest med 77/80 point 
Uffe kåret med 8 point. Ej aflagt lydighedstest 
Nymarkens Sleipner kåret med 8 point. Bestået lydighedstest med 101/140 point. 
Svend og Grane var ikke mødt. 
Hestens Værns mønstringsmedalje gik til Helle Graves med hingsten Uffe. 
Alt i alt en tilfredsstillende dag med gode lydighedstest, positiv stemning og et tilfredsstillende antal 
publikum. Avlsforeningen skal nok være tilfreds, når man kan mønstre ca 1/3 af årgangens hingsteføl til 
kåring. Endnu engang vil jeg takke Dansk Belgisk Hesteavl for et godt samarbejde omkring kåringen. 
Herefter blev det forår og sommer, og det vil sige dyrskuetid. Vi glædes i bestyrelsen over den ihærdighed, 
der vises landet over, hvad enten det gælder udstilling eller brugen af vores heste. På Landsskuet var vi 
største udstillede race, og hvor er det fantastisk at gå nede bag rækkerne og erfare at lemmesundheden er i 
orden på alle. Der er vundet flere fælleskonkurrencer på diverse dyrskuer og i alt 5 samlinger har været 
fremstillet. Der næres dyb respekt blandt mange andre racer og hestefolk iøvrigt for vores sammenhold i Den 
Jydske Hest, og specielt showet på Landsskuet har vakt kæmpe interesse. Tak til alle aktører landet over på 
de forskellige skuer, byfester, bryllupskørsel, skuespil  mm. 
Åben stald har igen i år været i lokalforeningernes regi. Jeg må erkende, at det vil være svært at få 
arrangeret de forskellige brugsarrangementer, hvis vi ikke havde lokalforeningerne. Jeg kunne ønske mig en 
lidt større gensidighed i at støtte lokalforeninger og hovedforeningen, da jeg føler, at vi er dybt afhængige af 
hinanden. Dette værende en opfordring til, at når vi sælger en jydsk hest til en ny ejer, så prøv at få meldt 
ham/hende ind i begge foreninger. Medlemsskabet af Hovedforeningen er fortsat gratis det første år. 
Beskrivelsen af de forskellige arrangementer i lokalforeningen vil jeg henvise til deres egne hjemmesider – 
men endnu en gang en stor tak for jeres ihærdighed og velvillighed til jeres egne arrangementer men også 
når vi i hovedforeningen beder om ekstra hjælp til billetsalg, standhjælp, hoppekåring  mv. 
Tøjsalget i 2015 eksploderede, da vi havde besluttet at sælge ud af lageret med store rabatter. Dette så vi os 
nødsaget til, da der ikke var nogle, som havde tilbudt at overtage tøjsalget. Der er enkelte størrelser tilbage, 
og det er stadig Lene, der skal kontaktes. Løsningen fremover bliver salg via nettet og det er Uffe Vebel der 
bliver ansvarlig (tøjskema). 
Hernæst nåede vi til september og dermed tid for hoppekåring og føl- og plageskuer. Atter i år var der en 
rigtig god tilslutning med i alt tilmeldt 75 katalognumre landet over. Dansk Belgisk hesteavl måtte desværre 
melde fra pga. for få tilmeldinger, men vil gerne deltage igen i 2016. Hoppekåringen forløb således: 
Revsø: 3 hopper med 9 point + sølvmedalje, 6 hopper med 8 point, 2 hopper med 7 point og 1 vallak med 8 
point 
Gørlev: 1 hoppe med 9 point + sølvmedalje, 3 hopper med 8 point og 1 hoppe med 7 point. 
Nibe: 1 hoppe med 10 point+ guldmedalje, 3 hopper med 9 point+ sølvmedalje, 5 hopper med 8 point og 1 
hoppe med 7 point. 
Lykkeshøj:  2 hopper med 10 point+ guldmedalje, 1 hoppe med 9 point+ sølvmedalje, 2 hopper med 8 point. 
Hjemmekåring: 1 hoppe med 8 point 
Igen blandt hopperne havde de fleste valg at aflægge lydighedstest 
Vinder af lydighedstest i Revsø var Rangstrupgårdes Frida, 80/80 point 
Vinder af lydighedstest i Gørlev  var Kikhavns Inga,  112/125 point 
Vinder af lydighedstest i Nibe blev Susanne,  79/80 point 
Vinder af lydighedstest på Lykkeshøj blev Isabella, 117/125 point 
Vinder af Hestens Værns Mønstringsmedalje blev: 
Revsø: Morten Chr. Iversen med Amanda 



Gørlev: Anna Themsen med Kikhavns Inga 
Nibe: Karina Elkjær med Kassandra 
Lykkeshøj: Brigitta Villumsen med Madicken 
Føl- og plageskuerne må jo også siges at være en succes, atter i år mødte I talrigt op, der blev udstillet 18 
ud af 51 føl dvs. 35%  Af plagene var der mødt 19 ud af 79 dvs. 24% I alt blev der udstillet 7 hingsteplage, 
12 hoppeplage, 8 hingsteføl og 10 hoppeføl samt 5 to års hopper. Det er stadigt vigtigt at møde med 
ungdyrene dels for at få et indtryk af avlsværdien af de nye hingste, dels vurdere egne hoppers avlsværdi – 
hvem præger hvem?? Der ligger fortsat et stort stykke arbejde i at få så mange hingste fremstillet som muligt 
og gerne med en bred vifte rent afstamningsmæssigt. Kig jer rundt omkring og vælg avlskombinationen med 
stor grundighed. 
Årets hoppe blev Isabella efter Frederik Morsø fra Egon Jørgensen i Nr. Rind 
Årets 2 års hoppe blev Silje efter August fra Martin og Jørgen Elkjær, Støvring 
Årets føl blev Virkelyst’s Sofie efter Lester fra Aksel Poulsen, No 
Dette var årets gang i Avlsforeningen Den Jydske Hest, og jeg vil gerne slutte min beretning med at takke 
alle udstillere og brugere samt lokalforeningerne for jeres kæmpe indsats i løbet af 2015. Uden en aktiv 
medlemsskare kan det ikke lade sig gøre at drive en avlsforening. 
Ligeledes skal der lyde en stor tak til de ansatte på SEGES, I er altid imødekommende, når vi kalder på 
hjælp til beretning, udskrifter og øvrige spørgsmål. Ligeledes vil jeg også takke Sine og Jette – Sine for hjælp 
til kataloger, hingstekåring, renskrivning af bedømmelser, fotografering og mange flere tillægsydelser, her 
kan nævnes at jeg tog til hoppekåring i Revsø og da vi var på vej om morgenen, slog det mig pludselig, at 
jeg ikke havde fået bestilt dommerbøger hos Sine – panikken bredte sig og sveden sprang frem på panden,  
og jeg tog telefonen og med det samme, jeg hørte Sines stemme, vidste jeg, at det havde Sine tjek på – men 
det bragte da megen morskab på turen. Og Jette du tog igen turen rundt til hoppekåring som sekretær og 
fotograf, atter i år styrede du IPAD’en til UG – tak for det. Og Lene – du gør dig jo selv snart til arbejdsløs, 
men en stor tak skal også lyde til dig for din håndtering af tøj mv. 
Bestyrelsesmøde har der også været holdt, selvom referatet ikke er kommet på hjemmesiden. Jeg vil sige, at 
jeg har en fantastisk bestyrelse, arbejdsivrige, altid klar til en debat det værende sig om lydighedstester, 
evaluering af diverse bedømmelser, avlsmål mv. Vi besluttede jo på mødet i august, at heste, som fremover 
er halte i en gangart,  ikke får tildelt nogen karakter for pågældende gangart og ej heller kan opnå kåring 
med 10 point. Ejerne kan så vælge at møde på anden kåringsplads, hvis hesten er blevet rent gående og få 
tildelt den/de sidste karakterer, eller vælge at stille den året efter til fuld omkåring. Desuden har vi brugt 
nogen tid på at få lavet de 3 informationsbreve færdige, som I kan se, er sendt med ud sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen.- Meningen er, at de skal ligge på DJH’s hjemmeside, da vi føler, at det 
er særdeles vigtigt at få informeret nye ejere om de særlige forhold, der gør sig gældende, når man køber en 
jydsk hest, det værende sig: fodring, opstaldning og lemmesundhed. Vi håber i bestyrelsen, at I vil tage godt 
i mod dem. I yder alle en enorm indsats på hver jeres område, godt humør og humor er en vigtig ting for et 
godt samarbejde. Tak skal I have alle sammen. 
 
Dette var slut på årsberetningen 2015, og herefter vil jeg lige komme med nogle enkelte oplysninger: 
DJH har besluttet at sige ja til forsikrings deltagelse via SEGES til arrangement dækning op til en præmie på 
kr. 3500 
DJH har foreløbigt sagt nej til deltagelse i et internet baseret regnskabsprogram/betalingsmodul 
Jeg har gjort opmærksom på de nye pasregler, som I kan se på SEGES hjemmeside. For jydernes 
vedkomne er følgende vigtigt at huske 
- Ved genudstedelse af pas eller pasudstedelse på heste > 1år bliver hestene automatisk 
udelukket fra konsum 
- Pas til føl skal være sendt og modtaget  af SEGES senest 10 mdr. efter fødslen, så de kan nå 
at udstede passet inden 1 års dagen. 
- Hvis en hest bliver chipmærket af den ene eller anden grund skal passet sendes ind til 
SEGES for registrering 
- Hvis man ønsker at udelukke en heste fra konsum skal alle pas efter 1. januar 2016 sendes 
ind til SEGES til registrering dvs. hverken dyrlæge eller ejer kan selv udelukke hesten ved at skrive i passet. 
- Prisen for pas på uregistrerede heste stiger med ca. 150 kr. 
SEGES opfordrer ligeledes medlemmer til at henvende sig til dem, hvis man bliver rodet ind i diverse 
skattesager 
Forventet prisstigning på SEGES 1-2 % 
Ønsker man at modtage SEGES nyhedsbrev skal man aktivt melde sig til på SEGES hjemmeside. SEGES 
er i øvrigt kommet på facebook 
Ny aftale mellem hestedyrlæger og SEGES vedr. sygdomsregistrering 
Husk at melde jer til elektronisk post fra Den Jydske Hest ved at sende en mail til undertegnede 



DAKA har i 2015 modtaget ca.8200 heste, hvor af ca. de 300 var føl, dette er et markant fald ifølge DAKA’s 
mundtlige orientering. 
Den længe ventede revidering af Hesteloven forventes at ske i 2016. I sidste weekend sendte miljø og 
fødevareminister en pressemeddelelse ud, at loven skal gåes efter i sømmene i 2016, kun med 4 års 
forsinkelse. 
Danske Heste A/S er nedlagt og pengene er givet til Hestens Værn og SEGES 
Den nye bekendtgørelse vedr. genresourcer gælder både hopper og hingste, og begrænsningen på 2 års 
perioden er indtil videre afskaffet. 
 
Avlsberetning,  
Avlsberetning 2015. 
Generalforsamlingen er jo også stedet for et tilbageblik på avlen i 2015.- Der var en stigning i antallet af 
kårede hopper og bedækkede hopper – det må man jo sige er positive tegn og giver os troen på, at vi nu har 
været nede at skrabe bunden. I alt er der bedækket 117 hopper og anvendt 27 hingste, det giver et snit på 
4,3 hoppe pr. hingst. Der er 2 hingste, som har bedækket 10 hopper, 2 hingste med hhv. 9,8,7,6,5 hopper. 
Så man kan konstatere, at der har været en fin fordeling af hingstebruget, hvoraf kun 1 hingst med flere 
bedækninger end gennemsnittet har Anker blod i sig, så det behøver vi nok ikke at frygte så meget pga. 
indavlen. Anker blev aflivet i efteråret og i avlen fungerer der nu 4 sønner, 2 hingste med Anker som FF og 1 
hingst med Anker som oldefar. Ligeledes har jeg kigget på hopperne og der må vi konstatere at 
hoppestamme 254 er dominerende med i alt 7 kårede hingste. 
Ser vi på bedækningstallet generelt, så er der på landsplan i alt bedækket ca. 3900 hopper og der er 
registreret i alt ca. 2870 fødte føl. I 2015 er der blevet bedækket 2% flere hopper end i 2014, så endelig er 
kurven knækket. 
Ser vi på aktiviteten og udstillingen af de jydske heste har der atter i år været en fin opbakning til diverse 
arrangementer. I alt er der kåret 8 hingste, 32 hopper og en vallak, dvs. 41 individer hvor af de 5 var ældre 
end 3 år; i alt 35 individer ud af en følårgang på 108 dvs ca. 32% af årgangen har opnået kåring. 
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 10+39=49 40,2 
2011 52,2 104 7+26=33 31,7 
2012 51,2 108 8+27=35 32,4 
2013 56 89   
2014 74,8 80   
2015 51 51   
 
De næste 3 år bliver rent kåringsmæssigt nok lidt tynde. Hvis vi stadig skal regne med ca. 1/3 af årgangens 
føl bliver kåret giver det hhv. 30-27 og 17. 
Når vi snakker kåring snakker vi selvfølgelig også lydighedstest. I alt 33 ud af de 40 kårede individer aflagde 
og bestod lydighedstesten. 
Lydighedstest  
Slæde 101, 111, 124                                          Gns. 112 
Rideprøve 117, 114, 112, 111, 112, 117, 112       Gns. 114 
Lange liner 104, 88, 87, 104                                       Gns. 96 
Løfte ben 72, 79, 77,73, 80, 79, 79, 71, 76, 70, 74,79, 77, 77, 78, 76, 74, 80                                            
Gns. 76 
Fravalgt 7 ialt 
Superflot og tusind tak for indsatsen, det er vigtigt at den jydske hest bliver brugt og vist frem. Belgier avlen 
har spurgt, om de må aflægge lydighedstest til kåringen og anvende det samme dommerhold – det har jeg 
sagt ja tak til.  Der har her i nytåret været en øget efterspørgsel på heste, det værende sig hoppeføl, hopper 



og tilkørte vallakker og hopper. Pt er en aktuel henvendelse fra Norge på hopper, åringer, 2 års eller 3 års 
hopper, så venligst meld til undertegnede, hvis I har nogle, I vil sælge. 
 
På landets dyrskuer har der ligeledes været stor aktivitet. Der er udstillet på 14 forskellige dyrskuer,  se side 
40 i beretningen, 18 hingste, 103 hopper, 4 vallaker og 5 hoppefamilier/samlinger; selvfølgelig er der 
gengangere, men det vidner da  om, at der er en stor udstillingslyst landet over. Tusind tak skal I have for 
jeres engagement. Fællestitler blev 2015 lidt et fattigt år. 
Bedste hest titler blev opnået i Fjerritslev, Åbenrå og Hobro, Ribe. Bedste hingst  GL. Estrup blev Hedens 
Noah og så var der endelig en sølvmedalje til Smukke Sally fra Jens og Kresten Møller på Landsskuet i 3 års 
hoppe fælleskonkurrencen. Hjertelig tillykke med titlerne til jer alle, håber ikke jeg har glemt nogle- men vi 
kommer stærkt igen i 2016. 
Landsskuet er jo årets udstillings Mekka med i alt 42 tilmeldte jydske heste. Fløjdyrene var som følger: 
Nævn og vis billeder af alle fløjdyrene. 
Vi kan i bestyrelsen ikke rette en stor nok tak til alle udstillere og i den grad også showdeltagere: -  Den 
Jydske  Hest vakte i den grad et kæmpe furore med vores udstilling og show i 2015 det bliver svært at leve 
op til, se i øvrigt i beretningen side 118. Vi vil gerne have nogle input og ideer til dette års show hurtigst 
muligt. 
 
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 
2013 110 21 19 
2014 92 30  (+16) 33 
2015 117 31 (+2) 28 
 
 
Bedækningsstatistikken siger, at 28% af hopperne er blevet bedækket af den nye årgang, og det er vel rent 
avlsfremgangsmæssigt lige i underkanten af, hvad man ønsker. Topscorer er Milano og Magnus med hver 8 
hopper og Nymarkens Sleipner med 7. 
I kan se statistikken over antal bedækkede hopper på side 151  i beretningen. 
 
Hernæst skal vi se på antal fødte føl i 2015 (side 208 i beretningen) og må her konstatere, at det er mange 
mange år siden, der har været født så få føl, dels blev der jo også bedækket meget få hopper i 2014, men 
følprocenten er ligeledes historisk lav nemlig 51% - vi skal ca.  10 år tilbage i tiden for at finde en føl%,  der 
var lavere, men da var det ikke så alvorligt, da det resulterede i over det dobbelte antal  føl. 
I alt nåede vi op på 100 bedækkede hopper i 2014 og ud af disse anstrengelse kom der altså 51 føl. 
Kikhavns Gunnar er noteret for den højeste følprocent af de hingste, som har bedækket over 5 hopper 
nemlig 89,9 %. Vi håber næste års antal fødte føl vil stige, så vi kommer op på 60-70 stykker. 
Vi skal jo stadig passe på indavlen, derfor er det stadig vigtigt at se på stamtavlen og tilstræbe 8 forskellige 
oldeforældre, når man vælger hingst til sin hoppe. Desuden håber jeg også, at I bruger den liniære 
registrering og ser kritisk på bedømmelserne, således man prøver at vælge en hingst, der kan styrke ens 
egen hoppes svage sider. 
 
3, 
 
 
 
 
 



IDENT NAVN Bedækninger i forbund 2014 Bedækninger racen 2014 Bedækninger i alt 
2014 Føl forbund 2015 Føl i racen 2015 Føl i alt 2014 Dødfødte føl
 Kastninger Registreringsprocent 
EJYH 2590 ANKER  0 0 0 0 0 0
 0 0 0,0 
JYH 2687 AUGUST  7 7 7 4 4 4
 0 0 57,1 
JYH 2688 BUTLER  4 5 5 1 1 1
 0 0 25,0 
EJYH 2635 BØLLE  3 3 3 3 3 3
 0 0 100,0 
JYH 2709 CLAUDIUS  6 6 6 3 3 3
 0 0 50,0 
208333201300036 CÆSARION  0 0 0 0 0
 0 0 0 0,0 
EJYH 2655 FELIX  7 7 7 5 5 5
 0 0 71,4 
EJYH 2666 FREDERIK MORSØ 3 3 3 3 3
 3 0 0 100,0 
JYH 2706 HEDEN'S NOAH 2 2 2 0 0
 0 1 0 50,0 
EJYH 2632 HOLGER DANSKE 2 2 2 2 2
 2 0 0 100,0 
EJYH 2619 JEPPE  1 1 1 0 0 0
 0 0 0,0 
JYH 2702 KIKHAVNS GOTFRED 6 7 7 1 1
 1 1 0 33,3 
JYH 2696 KIKHAVNS GUNNAR 9 9 9 6 6
 6 0 2 88,9 
EJYH 2668 KRONOS  1 1 1 1 1 1
 0 0 100,0 
EJYH 2591 LAURITZ  3 3 3 3 3 3
 0 0 100,0 
JYH 2689 LESTER  8 8 8 2 2 2
 0 0 25,0 
JYH 2698 LUKE  3 3 3 2 2 2
 0 0 66,7 
JYH 2716 MAGNUS  2 2 2 1 1 1
 0 0 50,0 
EJYH 2643 MATTIAS  0 0 0 0 0 0
 0 0 0,0 
JYH 2705 MIKKEL  12 12 12 5 5 5
 0 0 41,7 
JYH 2714 MILANO  0 0 0 0 0 0
 0 0 0,0 
JYH 2697 MOSEGAARDENS MESSI 2 2 2 1 1
 1 0 0 50,0 
EJYH 2671 MOSEGÅRDENS LIPTON 2 2 2 2 2
 2 0 0 100,0 
JYH 2718 NYMARKENS SLEIPNER 0 0 0 0 0
 0 0 0 0,0 
JYH 2708 OSKAR  10 10 10 5 5 5
 0 0 50,0 
JYH 2713 RANGSTRUPGÅRDES HERTUG 0 0 0 0
 0 0 0 0 0,0 
JYH 2693 RASMUS  2 2 2 1 1 1
 1 0 100,0 
EJYH 2680 SAXO  1 1 1 0 0 0
 0 0 0,0 
JYH 2711 STOKHOLTS JULIUS 1 1 1 0 0
 0 0 0 0,0 



JYH 2719 SVADILFARE  0 0 0 0 0 0
 0 0 0,0 
JYH 2664 THOR AGERKÆR 1 1 1 0 0
 0 1 0 100,0 
JYH 2715 VIRKELYST'S MORTEN 0 0 0 0 0
 0 0 0 0,0 
       
    
    100   51
    
Antal bedækkede hopper i 2015 
JYH 2590 ANKER    1 1 1 
JYH 2687 AUGUST    5 6 6 
JYH 2688 BUTLER    5 5 5 
EJYH 2635 BØLLE    0 0 0 
JYH 2709 CLAUDIUS    7 7 7 
208333201300036 CÆSARION    2 2 2 
EJYH 2655 FELIX    0 0 0 
EJYH 2666 FREDERIK MORSØ   0 0 0 
JYH 2706 HEDEN'S NOAH   4 4 4 
EJYH 2632 HOLGER DANSKE   3 3 3 
EJYH 2619 JEPPE    0 0 0 
JYH 2702 KIKHAVNS GOTFRED   3 3 3 
JYH 2696 KIKHAVNS GUNNAR   10 10 10 
EJYH 2668 KRONOS    2 2 2 
EJYH 2591 LAURITZ    3 3 3 
JYH 2689 LESTER    4 5 6 
JYH 2698 LUKE    4 4 4 
JYH 2716 MAGNUS    8 8 8 
EJYH 2643 MATTIAS    1 1 1 
JYH 2705 MIKKEL    10 10 10 
JYH 2714 MILANO    8 8 8 
JYH 2697 MOSEGAARDENS MESSI   0 0 0 
EJYH 2671 MOSEGÅRDENS LIPTON   4 4 4 
JYH 2718 NYMARKENS SLEIPNER   7 7 7 
JYH 2708 OSKAR    2 2 2 
JYH 2713 RANGSTRUPGÅRDES HERTUG   3 3 3 
JYH 2693 RASMUS    4 4 4 
EJYH 2680 SAXO    3 5 5 
JYH 2711 STOKHOLTS JULIUS   2 2 2 
JYH 2719 SVADILFARE    3 3 3 
JYH 2664 THOR AGERKÆR   2 2 2 
JYH 2715 VIRKELYST'S MORTEN   2 2 2 
           117 
      
 
Vi har som tidligere nævnt søgt tilskud til bearbejdning af de liniære bedømmelsesskemaer, men fik 
desværre ikke penge fra bevaringsudvalget i denne omgang. Det interessante var at finde ud af, hvor stor 
spredning, der var på de forskellige egenskaber, hvis krydset blev sat stort set samme sted ved alle heste 
kunne man godt tage det punkt ud af skemaet. Desuden skulle der udarbejdes nogle værktøjer til grafisk at 
fremstille registreringerne, men dette står stadig på ønskesedlen. Jeg lovede sidste år at kigge en lille smule 
på bedømmelsesskemaerne, da vi jo har de første kåringsårgange, der enten er vurderet liniært som 1 års 
eller 2 års. 
I alt har jeg set på 13 individer og manuelt tastet de liniære registreringer ind fra 1½ års plageskuet i 
skemaet fra kåringen. Det interessante er jo, om man allerede som føl og plag kan forudsige, hvor hesten 
ender henne eller, om der er nogle egenskaber, som ændres med alderen. Jeg fremhæver de registreringer, 
hvor skemaerne afviger 2 eller derover. 
Milano er den hest, som har flest afvigende punkter: muskulatur krydset, forbens og bagbens koder, 
bevægelsen i skridt, haseaktion 
Kikhavns Inga: hove, led markering og elasticitet 
Dalgårds Laura: foderstand, elasticitet og haseaktion 



Amanda: type, hoved og kodelængde 
Smukke Sally: overlinie og snæver 
Sikkeline: regelmæssighed 
Konklusionen må være, at man i de fleste tilfælde godt kan regne med, at de bedømmelser, der er foretaget 
som 1½ år også gør sig gældende som udvokset. Hovform og kvalitet er selvfølgelig meget afhængig af 
hovplejen, der er flere af individerne, der mister haseaktion, når de bliver for ”fede”, hvilket jeg tror også 
hænger sammen med, at jo ældre de bliver, jo mindre bevæger de sig på foldene. 
Vedr. koderne er tendensen, at man har vurderet normale koder som ungheste, som så har vist sig at blive 
korte og rette som udvoksede. Undtagelsen er her igen Milano som specielt på bagkoderne gik lige modsat. 
Husk at der selvfølgelig ligger en forskellig visuelbedømmelse bag, men bestyrelsens opfattelse er, at den 
liniære registrering er et godt redskab til planlægning af avl og avlskombinationer samtidig med det giver en 
større visuel beskrivelse af hesten i flere detaljer. 
Med disse ord vil jeg afslutte dette års avlsberetning. Den liniære registrering og lydighedstesten er kommet 
for at blive. Der har som tidligere nævnt  gennem den sidste måneds tid været en stigende efterspørgsel 
efter jydske heste, hvilket giver lidt tro på fremtiden. Billederne på facebook fra sidste weekends skovtræf er 
jo et fantastisk islæt. Den jydske heste er rent avlsmæssigt på vej op ad igen, og I ønskes alle rigtig god vind 
i sejlene i 2016 med avlen og brugen af de jydske heste. 
 
Jørgen Elkjær: dommere skal ikke være nervøs for der er afvigelser, der vil altid være forskel når forskellige 
ser på hestene 
Niels Holger Fisker: Der var 75% føl i 14, hvad er årsagen? 
Helle Dalsgaard: Det er ingen fejl, men glædeligt den var så stor, men ærgerligt den var tilbage på de 50% 
sidste år. 
Jens K. Kristensen: Helle sagde der var bedækket 117 men i beretning står 103, hvor er de sidste? 
Helle Dalsgaard: de er indberettet efter udtrækket november 
Sine Møller: SEGES siger kvittering må udleveres på kåringsdagen med chipnr som man kan køre på 
Anja Hansen: dommerkursus synes jeg man skal gøre det gratis når man gerne vil have mange til at deltage. 
Jørgen Elkjær: Man betaler kun for spisning, men vi kunne godt gøre det i år. 
Helle Dalsgaard: Stadig mulighed for at tilmelde dommerkursus, alle 3 steder er der mellem 10 og 15 
deltagere. 
Beinta Dam: kan man blive blacklistet som dommer? 
Helle Dalsgaard: Nej det kan man ikke, men når nogen spørger er det rart at vide de personer man siger god 
for, at man ved de kan dømme. 
Niels Holger Fisker: Kan man søge altid? 
Helle Dalsgaard: Ja man kan søge hvis hingsten har afkom året før, det er ejeren på ansøgningstidspunktet 
der kan søge 
Niels Holger Fisker: er krydsning noget i snakker om i bestyrelsen? 
Helle Dalsgaard: vi har krydsning i baghovedet, men hvis bedækningstallet øges klarer vi det nok. Vi skal 
også holde fast i temperamentet, at man kan sætte sig op på en jydsk hest og ride 2 år efter man sidst red 
på den. 
Jørgen Rasmussen: Sidste år var ansøgningstidspunktet november 
Aksel Poulsen: de jyske heste er dem der har flest der er støttet. 
Henrik Jessen: på vegne af vi har diskuteret at der skal være afsluttende prøve for nogen, der er nogen der 
er lidt tøvende med der er en afsluttende prøve, hvad sker der bagefter, vil vi fremover ikke kunne vælge en 
kåringsdommer der ikke har bestået, ligesådan med landsskuet om det kun er dommere der har bestået og 
ligeledes med de små dyrskuer. 
Helle Dalsgaard: vi har ikke noget med de lokale dyrskuer at gøre normalt, hvis de ringer så bruger vi 
tordenskjoldssoldater. Det er stadig generalforsamlingen der vælger dommere til hoppe og hingste kåring,, 
og ikke et krav med bestået, men jeg ville skele til om en given person har gennemført et dommerkursus. 
Forsøg på at få flere i spil, også så folk kan vise de kan se på jysk hest. Det skal ikke afholde nogen fra at 
stille op, det bliver ikke offentligt resultat  
Christina Matsson: det er også at man kendegiver overfor foreningen at man gerne vil. 
Henrik Jessen: er glad for at få sat på plads det ikke er et krav. Hvad med en hest der ikke får karakter for 
bevægelse, hvad så med helhedskarakter 
Helle Dalsgaard: den vil blive placeret som den måske ville få et 8 tal, man kan også nogen gange se noget 
af bevægelsen selvom den er halt. Men hvis en hest er halt i trav men godt gående i skridt ser det skidt ud 
med en karakter med 5, og hvis så folk ikke læser hvorfor. Der er hvert år nogle, vi vil ikke afvise. 
Henrik Jessen: Sjovt at vægte som et 8 tal, og man så lægger karakterer sammen 
Helle Dalsgard: Man lægger ikke karakterer sammen og får oprangering af det. Vi har ikke lagt vægtning ind 
af de enkelte karakterer. 
Ellen Margrethe Tværgaard: har I påtænkt at revurdere skemaerne? Der går meget tid på kåringspladserne 



Helle Dalsgaard: Blandt andet derfor vi havde søgt, så man også kunne se hvis der er nogle karakterer der 
altid er ens 
Niels Holger: De nye regler fra SEGES regner man med det giver flere føl 
Helle Dalsgaard: tror ikke det har det store betydning for føl, tror SEGES tror antal føl vil stige, det er også 
min opfattelse 
 
 
4. Regnskab ved Henning Kristensen 
Henning Kristensen: vi går lidt tilbage i historien, 2014 der er fejl i tallene fra 2014 i det nye regnskab. I det 
nye regnskab der er sendt ud fysisk står der forkert årstal. 
2015, Ikke så stor omsætning, Er meget nemmere at arbejde med elektroniske indbetalinger, glædeligt der 
er mange flere der gør det elektronisk, det er langt de fleste der gør det elektronisk. 
Positivt med de ekstra penge fra OK og ellers gennemgik Henning regnskabet og uddybede de enkelte 
punkter. _Synes vi er kommet godt i gennem 2015 med et pænt overskud,  Meget pga folk har købt en 
masse tøj 
Angelica Petersen: Hvad går de ca 9000 til til landsskuet 
Henning Kristensen: billetter til bestyrelsen, dommersekretær, assistenter. Tøj til show showheste, 
derkommer 1000 retur fra landsskuet 
Niels Holger Fisker: hvem har besluttet de danske slagteriers penge skulle gå til seges 
Helle Dalsgaard: Det har slagteriets bestyrelse 
Niels Holger Fisker: der er også mange jydefolk der har købt 
Jørgen Elkjær: de er tabt 
Niels Holger Fisker vil hellere have de gik til hesteavlsforeningen og ikke seges 
Jørgen Elkjær: Seges er jo også for os 
Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 
5. Valg til bestyrelsen 
På valg er Jesper Bernth Sørensen for øerne 
Vi har mundtlig forslag og skriftlig afstemning 
Jesper Bernth Sørensen 59 stemmer Valgt 
Marlene Broe Rasmussen 12 stemmer 

5 ugyldig 
 

På valg er Helle Dalsgaard 
Helle Dalsgaard 64 stemmer Valgt 
Søren Bull  5  stemmer  
Aksel Poulsen, No 5   stemmer  suppleant 
  2  ugyldig 
 
6. Valg af revisor  
På valg Kresten Møller 
Kresten Møller, valgt    
 
7. Indkomne forslag,  
Der er ingen indkomne forslag. 
 
8. Vedtægts ændring 
Helle Dalsgaard: Vi har fra bestyrelsen præcisering i vedtægterne vedrørende 2 års hingste. Der har heller 
ikke tidligere kunne opnås medalje ved hjemme kåring  og reglerne for lydighedstest er også kun præciseret 
i vedtægterne så også nye medlemmer nemt kan se reglerne. Derudover er der forslag om inhabilitetsregler. 
Niels Holger Fisker: det må være bestyrelsen og ikke formanden der skal stå. 
Jørgen Elkjær: Det er bestyrelsen der giver tilladelsen og ikke formanden der bestemmer, men nemmest at 
det er til formanden ansøgningen stiles. 
Sine Møller: Er det ikke skørt når det er i karambolage med Henriks forslag 
Jette Ømark: Henrik burde argumentere for hans inden afstemningen 
Helle Dalsgaard: synes gerne Henrik må argumentere for sit 
Jørgen Elkjær: spørger Henrik om han kan gå ind for dette 
Henrik Jessen: jeg vil gerne tage det hver for sig og argumentere for mine forslag efterfølgende. 
Forslaget blev vedtaget med 69 JA stemmer, 6 NEJ stemmer og 2 ugyldige. 
 
Forslag 1 fra Henrik Jessen 



Henrik Jessen: Jeg har stillet 3 forslag som jeg vil have til afstemning enkeltvis. Der er ikke nogen enkelte 
personer der er årsag til mine forslag, men når jeg læser vedtægterne er det nogle ting jeg synes kan være 
bedre. 
Christina Matsson: hvis alle fra Sjælland tager til Jylland vil det stadig ikke være flertal, 
generalforsamlingerne bliver holdt i Jylland  
Angelica Pedersen: vi synes vi gør meget selvom vi ikke har så mange jyske heste, det er vigtigt for os at 
være repræsenteret i bestyrelsen og vi tror vi ville gå glip af mange informationer.  
Ib Amdisen Møller: Vil gerne bakke op om at stemme imod, kan huske bønder fra Lolland har altid været en 
god blanding, i morges var der en bil med 5 fra Sjælland, de gør meget for hesten 
Jørgen Elkjlær: kan ikke lade være med at nævne belgierne der har en forening for ørerne og en for Jylland 
og en for Danmark, de har 21 til generalforsamlingen, vi har så mange pga vi holder sammen. 
Angelica Pedersen: så længe vi vil og kan stille medlemmer til valg til bestyrelsen, synes jeg vi skal holde 
fast i vedtægten, som den er. 
Niels Peter Riis: kongeriget er ikke større end vi kan rumme alle egne, det må dreje sig om, at have de 
bedste folk i bestyrelsen. Jeg synes Henriks forslag er fremsynet  
Jørgen Elkjær: hvem skal have i bestyrelsen, det er vigtigt at vi også har organisationsfolk og ikke kun de 
klogeste på heste 
Jacob Gnistrup: så risikerer vi sjællændere fynboer siger vi kårer selv. Hvis vi har repræsentativt så skal 
generalforsamlingen også flytte rundt dvs også på Sjælland 
Niels Peter Riis: Det er rigtigt. Hovedbestyrelsen kan godt indkalde lokalbestyrelserne engang imellem  
Jesper Themsen: Der kan være noget taktisk at have nogen fra Sjælland der bor flest heste pr indbygger i 
Nordsjælland så økonomisk er det smart også at have repræsentanter fra Sjælland 
Kresten Møller: Vores vedtægter er dannet fra strukturen blev lavet om. Grunden til der skulle være 2 på 
øerne er for at holde sammen på foreningen i hele landet og for at undgå vi ikke kommer i samme situation 
som belgierer og derfor skal vi fortsætte som vi gør og det fungerer godt 
Henrik Jessen: rigtigt at folk er i Sjælland og heste i Jylland , og lyder rigtigt at generalforsamlingen også 
flytter sig, helt fint for mig kursus også flytter, jeg går også ind for man kan stemme via fuldmagter. 
Forslaget blev ikke vedtaget med 21 JA stemmer,54 NEJ stemmer og 1 ugyldige. 
 
 
Forslag 2 fra Henrik Jessen 
Henrik Jessen: Mit forslag siger at bestyrelsen et år siger det er en anden end formanden hvis formanden er 
inhabil på fx 3 pladser, dette giver større fleksibilitet. Medmindre tidligere formænd har kåret deres egen hest 
har de gået imod vedtægterne, så kan man ligeså godt få det skrevet i vedtægterne. 
Helle Dalsgaard:  Det kan ske alle i bestyrelsen har en hoppe 1 år, vi har valgt vi aldrig kårer egen hest eller 
egen avl, det der prøves at præciseres i forslaget er hvad vi har gjort, så jeg synes det tidligere besluttede 
fint dækker over vores behov 
Henrik Jessen:  er enig i det er bestyrelsen der styrer avlsretningen, det giver større fleksibilitet, de kan fint 
harmonere  
Forslaget blev ikke vedtaget med 22 JA stemmer, 50 NEJ stemmer og 5 ugyldige. 
 
Forslag 3 fra Henrik Jessen 
Henrik Jessen: jeg kan ikke se den store praktisk betydning 
Det er nok en gammel pasus og det er for at have styr på de individer der er, der kan stadig søges 
dispensation, vi har aldrig sagt nej på grund af det. Synes det er vigtigt at bibeholde bestemmelsen også ifht 
reglen for 2 års hingste 
Sine Møller: man har tænkt at de skal presses for at komme med dem også for at undgå piratavl 
Helle Dalsgaard: hvis en hest har avlet som 3 års uden kåring så forventer folk måske de senere kan få 
godkendt føl 
Henrik Jessen: hvis man aldrig har sagt nej til nogen hvis de går udenom så synes jeg hellere man skal få 
det i skrevet. Overflødigt med en regel man ikke bruger 
Niels Holger Fisker:  det har ingen betydning det her og har aldrig haft det, hvis der skulle komme et føl må 
det kun være en fordel så stryg det 
Christina Matsson: I jylland hvor man kender hinanden men når vi ser på hvilket avlsmateriale der er, er det 
rart at kunne se hvilke hingste der måske senere kan bruges 
Forslaget blev ikke vedtaget med 18 JA stemmer,52 NEJ stemmer og 4 ugyldige. 
Jørgen Elkjær:  tak for du stillede forslagene, det har givet god debat 
 
 
9. Dommer til afstamningsbedømmelse  
På valg er Helle Hedelund Thomsen for 2 årig periode. 



Helle Hedelund Thomsen   Valgt  
 
10. Valg af dommer til hingstekåring 
Birgit Jørgensen valgt 
 
11. Valg af dommer til hoppekåring 
Helle Hedelund Thomsen valgt 
 
12. Valg af mønstringsdommer 
På valg er Karina Elkjær og suppleant Henrik Jessen 
Karina Elkjær  Valgt 
Henrik Jessen  Suppleant 
 
13. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter Aktiv 500,- , Familie 700,- ,Bruger/ Passiv 350,- 
Familie medlemskab giver ret til 2 beretninger ved afhentning. 
Helle Dalsgaard: Vi foreslår uændrede men kunne arbejde på ungdomskontingenter 
Angelica Pedersen: har man stemmeret for de 350? 
Jørgen Ekjær: Nej det har man ikke men man har for de 500 1 stemme 
Der var stiltiende accept af forslaget. 
 
 
14. 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/vallak uændret: Stambogsbidrag kr. 400 pr. hoppe også ved omkåring, hvis 

der sker ændringer. 

Kåringsgebyr: 

1. hjemmekåring: kr. 1100,- for den første hoppe 

                         kr. 600,- for den anden hoppe 

                                                       kr. 500,- for de følgende hopper 

2. Kåring på de af bestyrelsen anførte pladser: kr. 300,- 

Vi fortsætter med det. 

 
15. Virksomhedsplan 
30/1  Hestekongres i Fredericia, udsolgt, godt møde gode indslag 
 
7/2  Generalforsamling 
 
20-21-27/2  Kursus 
 
5/3  Landshingstekåring 

Lykkeshøj Ridecenter, Lykkeshøjvej 8, Randers i samarbejde med Dansk 
Belgisk Hesteavl 
2 belgiske hingste, 9 jyske hingste med 7 forskellige fædre 
 

 
21/5 Start fra Helle og Per Thomsen kl 10, og ellers kommer nærmere beskrivelse 

på mail og på hjemmesiden. 
 
30/6-2/7 landsskuet.dk Landsskuet i Herning 
 
10 eller 11/9  Hoppekåring fri plads 
 
17/9  Hoppekåring, føl og plagskue i Revsø 
 
18/9  Hoppekåring, føl og plagskue i Gørlev 
  



24/9  Hoppekåring, føl og plagskue i Randers 
Lykkeshøj Ridecenter, Lykkeshøjvej 8, Randers i samarbejde med Dansk 
Belgisk Hesteavl 

 
Uge 38+39  Hjemmekåring 
             
Åbenstald er det  igen i år lokalforeningerne der står for at vælge tidspunkt 
 
Lokalforeningerne gennemgik alle de arrangementer de afholder. Dato og nærmere oplysninger kan ses på 
deres hjemmesider. Der er mange rigtig gode arrangementer, der giver den jydske hest god reklame. Man 
må meget gerne komme fra andre egne og støtte op om arrangementer. 
 
 
 
16. Andre sager 
Diplom belev givet til følgende samlinger: 
Hoppesamling efter Magda fra Snave, 23 point fra Charlotte og Jesper Sørensen, Haarby på Fyns Dyrskue. 
Hoppesamling efter Luna 24 point fra Gunda og Hans Jørgen Knudsen, Thorup på Løgstør Durskue. 
Hoppesamling efter Mosegaardens Lulu 23 point fra Helle og Per Thomsen på Gl. Estrup dyrskue, der også 
modtog sølvmedalje. 
  
Afkomsgruppe på  landsskuet efter Holger Danske 23 point fra Helle Dalsgaard, Ullits 
Afkomsgruppe på  landsskuet efter Frederik Morsø 23 point fra Helle Dalsgaard, Ullits 
 
Fra hingstekåringen 2014 er der erindringskrus til Henrik Jessen for bedste hovpleje fra Carlsberg 
Chris Dalsgaard fik erindringspræmie for vandrepokal til bedste føl fra landsskuet,   
 
Sine Møller fik en erkendtlighed som tak for hjælpen vi håber vi også må trække på dig i 2016. 
Jette Ømark fik også en erkendtlighed for at være tablet bestyrer og vi håber også vi må trække på dig i 
2016 
En erkendtlighed blev givet til Lene Kristensen som tak for indsats med tøjet. 
 
Assistenter fra landsskuet blev takket 
Helle Dalsgaard: Gennemgik landskontorets hingsteliste og gennemgik de 9 tilmeldte hingste. 
 
17. Eventuelt 
 
Jesper Bernth Sørensen: demonstrerede vores nye hjemmeside, der også kan vises på en mobil, og 
takkede Christina for det store arbejde hun har lagt i den nye hjemmeside. 
Snak om vi stadig har procenter hos dansk hesteforsikring, Charlotte Skougaard undersøger. 
Niels Holger Fisker. Godt med ny hjemmeside og glad for vi har Helle der samler og gør et kæmpearbejde. 
 
Jørgen Elkjær takkede for god ro og orden 
 
Helle Dalsgaard takkede for god ro og orden, og de fine ord fra Niels Holger vi diskuterer meget i bestyrelsen 
og prøver at tilpasse os, tak for fremmøde og input. 


