
Referat fra generalforsamling i avlsforeningen Den Jydske Hest.  

Afholdt d. 5 feb. 2021 på Hammerum landbrugsskole.  

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslår Jette Ømark og Jonas Kristensen. Ingen andre forslag. Begge blev valgt.  

 

2. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Elkjær. Ingen andre forslag. Jørgen blev valgt.  

 

3. Beretning 2021 samt avlsberetning ved Helle Dalsgaard 

Begge beretninger vedlagt som bilag. Se til sidst i referat.  

Der var spørgsmål og god debat. Ros for gode beretninger. Begge blev godkendt.  

 

4. Regnskab ved Søren Bull. 

Se bilag. 

Helle D: du skal have ros for god fremlæggelse Søren. Husk at Søren Knudsen bestred 

posten i 30 år, ”så vi ser frem til du varetager det 29 år endnu”.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

5. Valg til bestyrelsen. 

På valg er Helle Dalsgaard og Marlene Broe Rasmussen 

 

Marlene er på valg for øerne. Hun har været suppleant og er kommet i bestyrelsen sidste år 

da Jesper Sørensen fraflyttede Fyn. Hun synes det er meget spændende, men af forskellige 

årsager synes hun ikke tiden er til det. Hun vil dog gerne være suppleant.  

Kandidaterne præsenterede sig. Marlene læste brev fra Julie som var hjemme med corona.  

 

Kandidater og resultat:  

• Julie Nymark 40 (valgt) 

• Marlene 1 

• Gitte Ebbesen 5 (suppleant) 

1 blank 

 

For Jylland genopstiller Helle Dalsgaard, og Jesper Sørensen stiller også op. 

Kandidaterne præsenterer sig. Jesper anbefalede at stemme på Helle D, han er gerne 

suppleant.  

 

Kandidater og resultat: 

• Helle D 45 (valgt) 

• Jesper 2 (suppleant) 

 

 

6. Valg af revisor. På valg er Carsten Sørensen. 

Ingen andre forslag. Carsten blev genvalgt.  

 

7. Indkomne forslag:  



Ingen forslag er modtaget.  

 

8. Vedtægtsændring. 

Forslag fra Bertram Sørensen drejer sig om lydighedstest. Se bilag. 

Bertram: Forslaget er stillet da for mange ikke aflægger lydighedstest. Ved sidste kåring 

aflagde 1/3 af hopperne ikke. Det bør gøres mere tydeligt at aflagt lydighedstest er et krav 

for kåring.  

 

Der blev debatteret mange ting omkring lydighedstest, mange havde en holdning og fik 

ordet. Bla. blev der diskuteret hvilken ændring denne vedtægtsændring vil give, og hvordan 

vi bør forholde os til de nuværende vedtægter hvor der allerede står den er obligatorisk. 

Jørgen E: en rigtig god debat, vigtigt vi har dem.   

 

Forslaget gik til afstemning med følgende resultat. 

• Ja: 16 

• Nej: 31  

Forslaget kræver 2/3 dele flertal. Blev ikke vedtaget.  

 

Forslag fra bestyrelsen er angående hjemmekåringer. Se bilag.  

Helle Dalsgaard: baggrunden for ændringsforslaget er hvis 3 dommere og en sekretær skal 

rejse langt for at kåre en hoppe, så bruger de let en hel dag. Vi skal respektere folks tid. 

Derfor dette forslag hvor der er mulighed for at kåre med kun 1 dommer, og med max 8 

point. Og samtidig præciseres der betales statens taks for transport. 

 

Der var ikke meget debat. Enkelte kommentarer, ikke nogen direkte imod forslaget.  

 

Forslaget gik til afstemning med følgende resultat. 

• Ja: 44 

• Nej: 3 

Forslaget kræver 2/3 dele flertal. Forslaget blev vedtaget.  

 

9. Valg af dommer til afstamningsbedømmelse. På valg er Helle Hedelund Thomsen for 

en 2- årig periode.  

Niels Holger Fisker: ”hvad er dette afstamningsbedømmelse”  

Jørgen Elkjær: ”Det er en karakter der laves for begge forældre til de hingste der stiller til 

kåring og hingste til landsskue. Det kan ses i kataloget. De kan max få 20 point”  

Helle D: ”kun et individ der selv er kåret med 10 point og som har både et hoppe og 

hingsteafkom, begge kåret med 10 point vil kunne nå maks. på de 20 point”    

 

Helle Hedelund blev genvalgt.  

 

10. Valg af dommer til hingstekåring. I 2022 fungerer formanden, Per Kristensen og 

Jesper Sørensen. Suppleant: Helle Hedelund Thomsen. 

Foreslåede Kandidater:  

• Ellen Ekkelund Petersen. 29 (valgt)  

• Henning Kristensen. 17  

 



Valg af dommer til hoppekåring. I 2022 fungerer formanden, Christina Mattsson, og 

Beinta Dam. Suppleant: Henrik Jessen. 

Foreslåede kandidater:     

• Jesper Themsen. (valgt som eneste kandidat). 

 

11. Valg af mønstringsdommer. På valg er Karina Elkjær. Suppleant: Henrik Jessen 

Begge blev genvalgt.  

 

12. Fastsættelse af kontingent. Familiekontingent. Kr. 800-, Aktiv kontingent: kr. 600,- 

Bruger kontingent og passiv kontingent kr. 400, Ung i Jydsk Hesteavl (<26 år) 

kontingent. Kr. 300,- 

Kontingenter vedtaget uændret.  

 

 

13. Fastsættelse af kåringsgebyr og stambogsbidrag. 

a. Hingste uændret, kåringsgebyr og stambogsbidrag betales af Avlsforeningen 

Den Jydske Hest 

b. Hopper: Stambogsbidrag kr. 400 pr. hoppe også ved om-kåring, hvis der sker 

ændringer. 

Kåringsgebyr: 

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

                         kr. 600,- for den anden hoppe 

                                                       kr. 500,- for de følgende hopper 

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

           Kåringsgebyrer vedtaget uændret.  

 

 

14. Ungeudvalget, orientering herefter valg af et medlem til ungeudvalget. 

Bertram er på valg. Han oplyser at han i løbet af næste valgperiode overskrider 

aldersgrænsen. Der er enighed om at han er valgbar nu, og derfor kan vælges.  

Bertram blev genvalgt.  

 

15. Virksomhedsplan for 2022. 

Hestekongres lørdag d. 29. Januar 2022- aflyst 

Generalforsamling Agroskolen i Hammerum lørdag d. 5. Februar 2022 

Dommerseminar/kursus begyndere 26. Februar 2022 

Hingstekåring: 12. marts 2022 på Stald Tougaard, Viborg 

Hoppekåring: Fri plads 3. og 4. september 2022 

 Nordjylland: 10. og 11. september 2022   

 Revsø: 12. september 2022 

                                   Gørlev:18. september 2022 

                                   Viborg: 24. september 2022 Følfinale, årets 2 års hoppe, årets hoppe 

              Hjemmekåring: uge 36-37 

            Dommerkursus efterår. 

 

16. Andre sager 

Lokalforeninger og unge udvalg redegjorde for deres aktiviteter i 2022. De kan alle følges 

på FB og hjemmesider.  



Bemærk specielt fælles jydetræf i nordjyden 12-14 august.  

 

17. Evt. 

Holger Jessen: har bestyrelsen overvejet at bruge indkrydsning med en anden race for at 

modvirke indavl på sigt.  

Helle Dalsgaard: Det er ikke en overvejelse vi har på nuværende tidspunkt, men vi følger 

løbende med udvikling i indavl.  

Henrik J: vi har faktisk mange hingste til rådighed, det lave antal bedækkede hopper er den 

største udfordring.  

Jørgen E: Enig, der går mange hopper rundt der ikke er i avl, og flere af dem har interessant 

afstamning.  

 

Der blev uddelt gaver til Jette og Sine for deres store indsats, igen, i det forgange år. 

Flemming modtog en erstatnings pokal for bedste føl til landsskue i 2019. 

Ellen modtog præmie for bedste mønstring til hingstefremvisningen i 2021.  

 

 

 

______________________________ 

Dirigent Jørgen Elkjær 

 

 

Beretning 2021 aflagt på generalforsamlingen d. 5. Februar 2022 

 

Her står vi så igen kun 5 mdr efter sidste generalforsamling. Der skal gøres status over et år, der på 

mange henseender har været meget anderledes end de foregående. 2021 specielt forår var meget 

præget af Corona situationen, der var forsamlingsloft, isolation osv osv til langt hen på foråret. 

Dette bevirkede selvfølgelig at vi måtte aflyse/udsætte  vores årlige generalforsamling til August 

måned.  

Hingstekåringen var ligeledes ikke til at gennemføre med et forsamlingsloft på 25, hvorfor vi i 

bestyrelsen besluttede at lave en kåringsrunde med besigtigelse på hjemadressen. Vi livestreamede 

på hele turen løbende, så avlerne havde mulighed for at følge med hele weekenden med angivelse af 

ca tidspunkter for næste livestream. Det var en ny og spændende måde at lave kåringen på, dog 

erstatter det ikke det fysiske fremmøde og den gode debat, der er på en kåringsplads. Vores 

beslutning blev taget rigtig godt i mod og i alt blev 7 hingste besigtiget. Alle hingstene var 

klargjorte og blev flot fremvist, som skulle de have mødt til kåring, det var skønt at se. De hingste, 

som stadig er hingste, og som skal bruges i bedækningssæsonen 2022, skal så møde til endelig 

kåring her i 2022. Bedste soignering vandt hingsten Elvis fra Jens Høgh og bedste fremvisning var 

hingsten Rangstrupgårdes Hero tilhørende Ellen E Petersen. Vi vil takke de forskellige 

hingsteholdere for den store gæstfrihed, vi mødte på turen. 



Langt hen på foråret ventede vi spændte på, om det blev muligt at afholde Landsskue 2021, men 

medio april blev det endelig afgjort, at det hverken var fysisk eller økonomisk muligt at afvikle et 

nogenlunde normalt Landsskue. Dels problemer med camping, desinfektion, Coronapas, test osv 

osv. Men jeg kan love, at der bliver Landsskue i 2022 d. 30/6-2/7, så I kan godt sætte kryds i 

kalenderen. 

Alle lokalskuer blev stort set også aflyst, kun Ribe og Kimbreskuet blev afviklet og så selvfølgelig 

et lille lokalskue arrangeret af Den Jydske Hest på Fyn og Øerne- fint initiativ og god opbakning. 

De fleste lokalforeninger holdt ligeledes lav profil foråret igennem specielt pga 

forsamlingsforbuddet. 

Derfor var glæden dog også ekstra stor, da vi kunne mødes til sommerudflugt og generalforsamling 

i augustmåned. Augustmåned var også måneden, hvor der blev afholdt mange mærkedage, 

konfirmationer, fødselsdage m.fl. Derfor var tilslutningen måske ikke helt så stor, som forventeligt, 

men skønt med dem som dukkede op. 

Udflugten gik midt i August til Sjælland med opsamling og transport i bus fra Middelfart. Det var 

en lang dag, hvor vi blev indviet i historien om slotte og kirker i det nordsjællandske område. 

Angelica og Jesper lagde hus til frokost og viste hestene frem. Angelica speakede under busturen 

om seværdighederne, vi passerede forbi på turen, og jeg tror, alle fik en lille aperitifvækker på at se 

mere en anden gang, hvor der er bedre tid til de enkelte slotte. Der var god snak i bussen, 

coronasituationen, Coronapas, kåring osv blev debatteret, og vi sluttede dagen med fællesspisning 

på Overdrevskroen inden bussen vendte snuden mod Fyn igen. En stor tak til Jysk Hesteavl Øst og 

specielt Angelica og Jesper for husly og en veltilrettelagt tur. 

 

Sidste weekend i august fik vi så muligheden for afholdelse af vores årlige generalforsamling på 

Agroskolen i Hammerum. Der var i alt 44 stemmeberettigede medlemmer fremmødt, og som 

sædvanlig gik debatten lystigt i pauserne. Vi er i bestyrelsen glade for det fine fremmøde og de 

mange gode input, der kommer frem. Det er rart at få nogle indspark ude fra til videre udvikling af 

foreningen og aktiviteterne omkring Den Jydske Hest. På generalforsamlingen måtte vi sige farvel 

til 2 medlemmer som har bidraget i bestyrelsesarbejdet gennem mange år. Jesper B Sørensen trak 

selv sit kandidatur, da han og familien jo er flyttet til Jylland, og derfor ikke fortsat kan 

repræsentere Øerne i bestyrelsen. Jesper - du har været vores IT geni, altid har man kunnet 

henvende sig til dig og så fandt du en løsning, nogle vil sige, at du måske ikke altid red samme dag, 

som du sadlede op, men sparkede man lidt til dig, fulgte du altid op på tingene. Du bliver svær at 

undvære/erstatte, men ingen er jo uundværlige i denne verden. En kæmpe stor tak skal du have for 

din indsats, jeg håber du kan blive valgt ind igen, for jeg tror ikke, du er færdig med 

bestyrelsesarbejde i Den Jydske Hest. Marlene Rasmussen trådte ind som Jespers suppleant indtil, 

han ordinær er på valg, velkommen til dig Marlene. Det andet bestyrelsesmedlem, som havde valgt 

at trække sit kandidatur, var dig Henning, 9 år som kasserer for Den Jydske Hest – det er jo ellers en 

post, som i Den Jydske Hest’s historie ikke har tradition for at blive skiftet ret tit; din forgænger sad 

over 30 år. Du har bestridt posten med stor ildsjæl, fået regnskabet digitaliseret, indført mobilpay, 

afskaffet girokort osv osv- det er ligeledes her en post som er svær at overtage, men respekt for, at 

du har valgt at prioritere din familie mere. Tusind tak for din indsats og helt slipper du det jo ikke, 



da du nu skal sidde som revisor – om nogen -  må du jo kende faldgruberne i regnskabet. Søren Bull 

blev valgt i stedet  et stort velkommen til dig Søren – jeg er sikker på at du nok skal bestride posten 

til UG. Den linjære registrering blev vendt, den evige debat om størrelsen, dybde og bredde skal 

tælle med i pointene, om intervallerne med pointene skal være skarpt markerede eller om man skal 

have flydende point overgange. Det er ting, som vi fortsat arbejder videre med i bestyrelsen, 

ligeledes om det er muligt at lave en vægtning af krydserne i det linjære skema, således karakteren 

for f.eks dybde og bredde gives automatisk ud fra hvor krydsene sættes. Ligeledes om de enkelte  

grupper skal vægte ens. Kort forklaret: vi prioriterer type og lemmer samt bevægelse meget i vores 

bedømmelse, skal karakteren for disse så vægte med 1,2 i helheden så skal f.eks dybde og bredde 

vægte med 0,8. 

 

Bestyrelsesarbejde er dynamisk, der skal ske tilpasninger hele tiden, avlen  og efterspørgslen 

ændres gennem tiden, og den fornemmeste opgave er at tilpasse sig uden at kaste vores 

værdigrundlag over styr, således skal typen , det gode temperament, sunde lemmer og god 

bevægelse bevares. Det undrer mig stadig, at der ikke er stort set 100% tilslutning til vores 

lydighedstest. Situationen er lidt på nuværende tidspunkt, som da vi indførte den som frivillig i 

slutningen af 80’erne, at i begyndelsen var der en fin tilslutning, men så sløvede udstillerne mere og 

mere af – “det er jo nemmest at lade være”, så der til sidst stort set kun var en enkelt til hver kåring, 

som aflagde lydighedstest. Vi har indført de 4 testmuligheder således, der skal være en mulighed for 

alle at deltage – det synes jeg, der skal bakkes op om. Når der skal sælges heste, lyder der altid den 

samme smøre: Kan hesten løfte ben? Er den tilredet? Eller er den tilkørt? Priserne er generelt steget 

en del på alle hesteracer, hvorfor skal prisen på vores alle sammens kæreste jyder ikke stige 

ligeledes?? 

Septembermåned var sædvanen tro tid for hoppekåring, føl og plageskuer. Det er fantastisk dejligt, 

at der er så god en opbakning og tilslutning til efterårets skuer. Vi var heldige med vejret, så det 

blev en dejlig sensommertur, der i øvrigt i år yderligere var krydret med besigtigelse og 

livestreamning af hingsteplagene, som havde gået i fælles græsning hos hhv Niels Holger Fisker, 

Søren Bull og Henrik Jessen. 

Kåringen startede i Nibe med 5 hopper til kåring og vurdering af 10 hingsteplage. Herefter gik turen 

til Sunds, hvor vi så 4 hingsteplage hos Søren Bull videre til Sønderjylland hvor vi vurderede de 5 

hingsteplage hos Henrik Jessen. Næste dag gjaldet så kåringen i Revsø med 7 hopper og 4 ungdyr. 

Weekenden efter gik turen til Sjælland med i alt 7 hopper til kåring og 3 ungdyr til bedømmelse – 

stort cadeau til De sjællandske udstillere, der alle aflagde lydighedstest til hoppekåringen – tak for 

det. Sidste weekend i september var det så finale kåring i Viborg et nyt sted, der blev taget rigtig 

godt i mod. Der var i alt udstillet 7 hopper, 8 2års hopper, 5 åringsplage og hele 22 føl. Et skønt syn 

en fantastisk dag med masser af publikum, god stemning og dejlige dyr. 

Årets hoppe blev Rangstrupgårdes Molly tilhørende Henrik Jessen, Agerskov 

Årets 2 års hoppe blev Rangstrupgårdes Herdis  tilhørende Henrik Jessen, Agerskov 

Årets føl, hingsteføllet Avalon tilhørende Helle Dalsgaard, Farsø 



En stor tak skal lyde til alle udstillere, dommere, publikum m.fl. Skønt fremmøde og fremvisning af 

alle de smukke heste, det bliver spændende at følge individerne fremover. Husk at bruge de linjære 

registreringsskemaer i planlægninger af den videre avl. 

OK har igen støttet foreningen og lagt 30% oven i vores opsparede bonus, så vi har modtaget godt 

6000 kr – de falder på et tørt sted, så køb mere brændstof, telefoni og strøm hos OK, så støtter I 

passivt Den Jydske Hest. 

Bevaringsudvalget er fortsat stille, der er endnu ikke faldet en afgørelse på vores indgivne klage, 

dog har landbrugsstyrelsen sendt klagen retur til bevaringsudvalget og bedt dem genoverveje sagen 

– mere har vi ikke hørt, og i det hele taget er der meget stille på den front. Jeg ved i skrivende stund 

ikke, om der igen i år vil være mulighed for at søge om enkeltdyrstilskud til hopper og hingste, der 

har givet afkom i 2021. 

 

2021 var også det første år, hvor vi forsøge os med fællesgræsning af hingsteplage. 3 entusiastiske 

avlere indvilligede i at lægge jord til henholdsvis Niels Holger i Nibe, Søren Bull i Sunds og Henrik 

Jessen i Agerskov. 

Ideen udsprang af de mange hingsteføl, der blev født i 2020, som resultat af vores hingsteprojekt. 

Vi ville i bestyrelsen gerne sikre os, at de kom et hingsteføl frem efter hver af projekthingstene. Det 

bevirkede i alt 19 hingsteplage fordelt på de tre steder. Der var ikke annonceret indsyning, som 

under hingsteprojektet, da Corona jo stadig bevirkede en del restriktioner. Først i maj måned blev 

hingsteplagene indsynet og målt, der blev optaget lidt video og en del billeder. Da hingsten rejste 

hjem i oktober blev de atter målt – herom senere. Projektet var vellykket, hingsteplagene blev 

vurderet på hoppekåringsturen som før nævnt, og alle er enten kommet hjem til ejerne eller blevet 

formidlet videre. Vi glæder os i bestyrelsen til at se en del af dem til Landsskuet 2022.  

Jeg vil her oplyse at Niels Holger og Søren gerne vil fortsætte projektet i 2022 med fællesgræsning 

af hingsteføl født i 2021. 

Hjemmesiden og facebooksiden står lidt i en brydningstid, der skal på først kommende 

bestyrelsesmøde besluttes, om der skal ske ændringer, hvem der skal have ansvaret osv osv. Blot vil 

jeg bare nævne at opdateringen af hoppekåringen med billeder i 2021 var til UG. Jesper har gennem 

mange år været den ansvarlige person, og kender det til UG, men han udtrådte jo som bekendt af 

bestyrelsen i August, hvorfor vi nu skal finde en ny løsning. I vil høre nærmere desangående. 

Vi håber i bestyrelsen, at der i år vil være mulighed for afvikling af vores længe diskuterede 

dommerkursus både for de øvede og dem, som bare gerne vil vide lidt mere om bedømmelse. 

Begynderkursus har vi inviteret til her lørdag d. 26. Februar, og så den udvidede udgave til efteråret. 

Jeg vil til slut takke bestyrelsen, selv om den ikke har haft så lang regeringstid, for jeres entusiasme  

og  gode diskussioner, at få en ny kasserer registreret i Danske Bank er lidt af en prøvelse – så 

Søren, du må blive på posten i de næste 30 år. Vi har holdt virtuelle møder, hvilket har fungeret 

rigtig godt til mindre diskussioner og planlægning af forskellige arrangementer og selvfølgelig også 

fysiske møder. 



Mine tro hjælpere Sine, Jette og Maia har igen i år stået klar, når der er behov for indtastning, 

hingstelister dommerbøger, kåringskataloger, fotografering mv. I gør mit liv lidt nemmere ved jeres 

ihærdighed – tusind tak for det. 

Med disse ord vil jeg slutte beretningen 2021, året har på mange måder været meget anderledes, 

men der har også været gode momenter ind i mellem, lad os håbe at 2022 bliver mere normalt, 

Corona tror jeg er kommet for at blive, så vi bliver nødt til at lære at leve med det. God vind 2022. 

 

Øvrige oplysninger 

CHR register 

Udelukkelse fra konsum 

Biodiversitet 

Naturpleje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avlsberetning 2021 
 
Vi lever i en tid, hvor tingene går rigtig stærkt, vi har hver især mange jern i ilden, 
det er gængs, at man skal have fuldtidsjob, fritidsinteresse, følge børnene til deres 
fritidsinteresser, følge med på Facebook, Instagram og andre sociale medier, tjekke 
mails, sms’er, have kvalitetstid med familien, realisere sig selv og have enetid, tage 
på ferie mindst 1 gang om året, have to biler, villa og vovse og så plads til heste, som 
helst skulle kunne passes af andre, når man nu skal alle de andre ting. Disse private 
forhold gør sammen med det stigende krav til registrering, lovgivning, indberetning 
mv – at der er mangel på avlere i stort set alle avlsforbund. 
Livskvalitet er at finde balancen, alt i denne verden skal ikke være perfekt og som 
avler i mange år, nyder jeg til fulde hvert år, når den hårde sæson, foråret kommer, 
søvnløse nætter med overvågning, føl der skal lære at finde patten og også at 
drikke, tjekke at føllene både kan urinere og defækere mm. Alt dette er det hele 
værd, når man om foråret, når  græsset grønnes, kan se føllene springe rundt og 
lege ude på marken og må vurdere om ens hingstevalg året før, var det rigtige; er 
kvaliteten i føllet, som man  havde forventet? 
Jeg vil håbe, at der blandt de unge nye medlemmer findes en masse, der synes avl er 
interessant, og vi erfarne avlere skal bakke op og hjælpe jer så godt, som vi kan, det 
vil jeg love. 
Efter disse overordnede betragtninger vil jeg indlede min avlsberetning i 2021, der 
jo på flere måder bliver anderledes, da vi jo ikke har haft ret mange skuer i 2021. 
Jeg vil starte med antallet af bedækninger, som i år desværre er noget lavt.  
I alt 77 hopper er blevet bedækket af 19 hingste. Det er en nedgang på 25%  Med en 
følprocent på 60 vil det forventeligt give ca.46 føl i 2022. Regner vi så med at ca 40% 
går i avlen vil årgangen 2022 bidrage med ca. 18  individer. Så synes jeg, at det 
begynder at blive kritisk. Heldigvis kan vi jo se tilbage på et par år med forholdsvis 
mange bedækninger formentligt pga vores hingste- og hoppeprojekt. Men vi 
kommer ikke uden om, at der skal gøres en indsats for at få nogle flere i gang med 
avlen. 
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JYH 2745 APOLLO  4 1 1 0 0 0 50 0 

JYH 2759 ARTHUR AF VEERST  6 3 2 0 0 0 83,3 0 

JYH 2734 BIRKENS RASMUS  3 3 0 0 0 0 100 0 

JYH 2765 CIMON AF LAVRENS  4 2 0 0 0 0 50 0 

JYH 2740 CORNELIUS  5 3 0 0 1 0 80 0 

EJYH 2720 CÆSARION  3 1 0 0 0 0 33,3 4 

208333201800286 DYBDALS KONRAD  0 0 0 0 0 0   2 

208333201802965 ELVIS  0 0 0 0 0 0   6 

EJYH 2706 HEDEN'S NOAH  3 3 0 0 0 0 100 0 

JYH 2742 HEDEVANGS LURIFAX  7 6 0 0 0 0 85,7 8 

EJYH 2632 HOLGER DANSKE  4 3 0 0 0 0 75 5 

JYH 2761 HUXI  1 1 0 0 0 0 100 0 

JYH 2767 KASPER  2 2 0 0 0 0 100 0 

JYH 2755 LL ENGESVANGS KLAUS  5 2 0 0 0 0 40 0 

JYH 2741 LUDVIG  2 2 0 0 0 0 100 5 

JYH 2743 MAGNUM  3 3 0 0 0 0 100 1 

JYH 2762 MAJOR  3 2 0 0 0 0 66,7 0 

JYH 2747 MALIK  2 0 0 0 0 0 0 0 

208333201800940 MERCUR  0 0 0 0 0 0   4 

EJYH 2712 MOESGAARD'S HANSI  2 1 0 0 0 0 50 3 

EJYH 2730 MOSEGAARDENS BUSTER  1 1 0 0 0 0 100 1 

JYH 2746 MOSEGAARDENS JONATHAN  5 2 0 0 0 0 40 0 

JYH 2756 NULER  2 0 1 0 0 0 50 3 

208333201800125 OLAF  0 0 0 0 0 0   5 

208333201800156 RANGSTRUPGÅRDES HERO  0 0 0 0 0 0   2 

JYH 2738 RANGSTRUPGÅRDES OMEGA  6 3 0 0 0 0 50 8 

EJYH 2693 RASMUS  0 0 0 0 0 0   1 

JYH 2739 STALLONE  12 7 1 0 0 0 66,7 8 

JYH 2750 STOKHOLTS KAVI  1 1 0 0 0 0 100 0 

JYH 2764 THORUPS SPARTACUS  4 2 0 0 0 0 50 5 

EJYH 2725 TJALFE  4 4 0 0 0 0 100 3 

JYH 2729 VALENTIN  6 3 0 0 0 0 50 3 

EJYH 2715 VIRKELYST'S MORTEN  3 3 0 0 0 0 100 0 

                    

  I alt 103 64 5 0 1 0 68 77 



Hedevangs Lurifax, Stallone og Rangstrupgårdes Omega har bedækket flest hopper 
nemlig 8 stk og i alt 3 hingste har kun bedækket 1 hoppe. Det positive er jo, at ingen 
hingste er bedækningsmagneter dvs oppe på 15-20 bedækninger. 
 
En ting er som sagt antallet af bedækninger, men hvad mere interessant er, hvor 
mange føl, der blev efter de i alt 103 bedækninger i 2020. På side 158 i beretningen 
kan I se oversigten over antal føl. I alt 64 levende fødte føl er registreret dvs en 
følprocent på 62% -  det er ganske godt. Ud af de 64 er kun de 57 levende ved 
årsskiftet. Topscorer var Hedevangs Lurifax med ca 86% (6 føl ud af 7) og Arthur af 
Veerst med 83,3%(5 føl ud af 6) 
 
Af de 77 bedækninger i 2021 har 3 års hingstene bedækket i alt 19 hopper dvs knap 
en fjerde del af hopperne. Det tænker jeg vi må være tilfredse med, som kåringen 
forløb sidste år. 
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 

2016 97 21 22 

2017 79 15 19 

2018 78 22 28 

2019 122 85 70 

2020 102 20 20 

2021 77 19 23 



Jeg har kigget lidt på antal afkom efter de forskellige hingste på listen, hvilket giver 
følgende tal:  

Id
en

t 

N
av

n
 

A
n

ta
l f

ø
l i

 a
lt

 

H
in

gs
te

fø
l 

H
o

p
p

ef
ø

l 

JYH 2745 APOLLO  2 1 1 

JYH 2759 ARTHUR AF VEERST  3 2 1 

JYH 2734 BIRKENS RASMUS  5 2 3 

JYH 2765 CIMON AF LAVRENS  2 2 0 

JYH 2740 CORNELIUS  3 2 1 

EJYH 2720 CÆSARION  16 9 7 

208333201800286 DYBDALS KONRAD  0 0 0 

208333201802965 ELVIS  0 0 0 

EJYH 2706 HEDEN'S NOAH  6 3 3 

JYH 2742 HEDEVANGS LURIFAX  11 5 6 

EJYH 2632 HOLGER DANSKE  35 18 17 

JYH 2761 HUXI  1 0 1 

JYH 2767 KASPER  2 1 1 

JYH 2755 LL ENGESVANGS KLAUS  5 2 3 

JYH 2741 LUDVIG  6 1 5 

JYH 2743 MAGNUM  13 9 4 

JYH 2762 MAJOR  2 1 1 

JYH 2747 MALIK  4 2 2 

208333201800940 MERCUR  0 0 0 

EJYH 2712 MOESGAARD'S HANSI  18 11 7 

EJYH 2730 MOSEGAARDENS BUSTER  14 4 10 

JYH 2746 MOSEGAARDENS JONATHAN  9 6 3 

JYH 2756 NULER  1 1 0 

208333201800125 OLAF  0 0 0 

208333201800156 RANGSTRUPGÅRDES HERO  0 0 0 

JYH 2738 RANGSTRUPGÅRDES OMEGA  6 3 3 

EJYH 2693 RASMUS  8 3 5 

JYH 2739 STALLONE  9 4 5 

JYH 2750 STOKHOLTS KAVI  5 3 2 

JYH 2764 THORUPS SPARTACUS  2 1 1 

EJYH 2725 TJALFE  9 5 4 

JYH 2729 VALENTIN  19 8 11 

EJYH 2715 VIRKELYST'S MORTEN  17 9 8 

 



Antal afkom svinger fra 1 til 35, de 35 afkom er efter Holger Danske fordelt på 14 år. 
Næstflest afkom har Valentin med 19 afkom fordelt på 5 år og Moesgårds Hansi 
med 18 afkom fordelt på 6 år, men heldigvis er avlen spredt ud på mange hingste. 
 

 
Sædvanen tro skal vi jo også se hvordan det er gået med følårgang 2018, det er jo 
altid interessant at se hvor mange af en årgang, der bliver kåret og dermed kan 
bidrage til den fremtidige avlsmasse. I alt 26 heste er kåret, heraf 7 hingste og 19 
hopper. Det giver en kåringsprocent på 40% og det ligger jo ganske stabilt igennem 
de sidste mange år. 
 
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 9+25+1=35 39,3 
2014 74,8 80 4+26=30 37,5 

2015 51 51 5+13=18 35,3 

2016 65,1 76 20+27=47 62 
2017 50 55 10+12=22 40 

2018 73,8 65 7+19=26 40 
2019 69 51   

2020 66 81   
2021 62 64   



Disse tal og betragtninger får en til at overveje om vi fortsat kan styre indavlen. I 

2018 lavede jeg en del beregninger om den effektive populationsstørrelse og synes 

lige at vi skal følge op med årgang 2019 og 2021 

 

𝑁𝑒 =
4 ∗ 𝑁ℎ𝑖 ∗ 𝑁ℎ𝑜

𝑁ℎ𝑖 + 𝑁ℎ𝑜
 

2019                                                    𝑁𝑒 =
4∗26∗122

26+122
 =86 

 

 

2021                                                    𝑁𝑒 =
4∗19∗77

19+77
=60 

Det vil sige at i 2019 havde vi en indavlsstigning på generation på ca. 0,6 

hvorimod den i 2021 nærmede sig 1 – det er jeg jo nødt til at sige, at racen ikke 

kan holde til i flere år. Ud fra disse tal kan man også se, at det stadig er vigtigt, at 

vi holder mange hingste i brug for at begrænse indavlsstigningen. 2022  tror jeg 

desværre også bliver et år, hvor vi nærmer os 1, men jeg kan jo tage fejl. Der er i 

2021 blev tyndet meget ud i hingstepopulationen sammenholdt med, at antallet 

af bedækkede hopper er faldet. Hingstelisten gennemgåes senere. 

 

 



 
Jeg bad SEGES om at lave en opgørelse på, hvor mange individer, de sidste 3 
årgange, der er levende og fik disse tal: 
Fødte, nulevende heste: 
2021: 57 
2020: 74 
2019: 47 
Det kan godt være, der ikke bliver så mange kåringer i år, men så kan vi da heldigvis 
de frem til en stor kåringsårgang 2023. 
 
 
 
Jeg kan jo ikke snakke 2021 uden at omtale vores hingste-/hoppeprojekt. Der var i 
alt samlet 19 et års hingste på fælles græsarealer, og prøver jeg at tælle de øvrige 
hingsteplage fra 2020 med fik jeg omkring 35 levende 1 års hingste i efteråret. Nuvel 
nogle er blevet slagtet og andre er kastreret, men der skulle være grobund for en 
stor hingstekåring i 2023 – det vil vi se frem til i bestyrelsen. 
Hingsteplagene blev målt ved ankomst og afgang fra fællesgræsningen og her er 
nogle skitser. 
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Da stregerne ikke overlapper med 0 er der tale om en signifikant tilvækst i perioden. 
Da alle stregerne overlapper med hinanden kan man ikke med sikkerhed sige at 
væksten var højere i en gruppe fremfor en anden. Pånær i Gjordmål hvor hestene i 
Nibe har vokset mere.  
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Når man har en statistiker i familien kan man jo sagtens få lavet nogle illustrative 
grafer. 

y = 0,0863x + 9,9142
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y = 0,133x + 6,1265
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En anden ting, vi har diskuteret i bestyrelsen, er kåringstallene, skal alle 
delkarakterer tælle med i slutresultatet, skal der lægges vægtning ind, mit motto har 
jo altid været, at hvis man vil forbedre en egenskab, er man nødt til at selektere 
efter det. 
I nedenstående tabel har jeg prøvet at ligge nogle forskellige vægtninger ind og så 
regnet på om det ville flytte noget i slutresultatet. Diskussionen har også gået på om 
man helt skulle undlade at tage størrelse samt dybde og breddekarakteren med i 
sammentællingen. 
Ud fra disse fiktive beregninger kan man se, at det man opnår ved at undlade 
størrelsen i helhedsvurderingen, ja så vil de små hopper blive favoriseret 
Undlader man både størrelse og dybde og bredde vil det betyde mest for 
middelhesten. Det flytter vel og mærket ikke ret meget. Jeg tænker man i stedet  
skal overveje om, at pointsammentællingen skal være flydende. 
Nu hedder det at 80 og derover giver et 10 tal – det kunne i stedet ændres til at 
sammenlagt 79 point godt kunne give et 10 tal og 81 kunne give et 9 tal hvis f.eks 
der er specielt gode egenskaber eller dårlige egenskaber. Eksempler lille hoppe med 
rigtig god type og gode lemmer samt bevægelse modsat en stor og veludviklet 
hoppe med elendige ben. Det skal bestyrelsen arbejde videre med fremover. En 
anden ting, der vurderes på er den linjære registrering. Vil man ud fra krydsernes 
placering kunne lægge et program ind, dér så kan sige hvad pågældende delkarakter 
skal være. 
Eksempelvis dybde og bredde 4 krydser i optimum +/- 2 x1 =10, to kryds fra er det 9 
osv osv. Jacob er sat lidt på opgaven, så vi må se hvordan det går. Ligeledes arbejder 
jeg på, om det er muligt at få den linjære registrering ind i hestedata og hvad det vil 
koste – men det er en lang proces. 

y = 1,8577x - 89,973
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Jeg tror det må være afslutningen på dette års avlsberetning, vi kan se frem til et 
2022, hvor vi atter kan mødes til dyrskuer og sociale arrangementer og husk nu 
endelig vores fælles jydetræf midt i August. Tak til jer avlere, som fortsat hænger i 
og får bedækket jeres hopper og specielt også til de hingsteejere, som tager hopper 
ind til bedækning – uden jer ville bedækningstallet falde yderligere. 
God vind i 2022. 
 
 


