Hingstekåringsregler 19.03.2017
§1

Selektion
Selektionen af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse,
materialprøve og afkomsvurdering.

§2
Stk. 1

Afstamningskrav m.m.
Hingsten skal opfylde kravene omtalt i ’Stambogsføring’ §2. Det kræves desuden, at
mindst tre generationer hopper på række på modersiden skal være
kårede/godkendte/avlsgodkendte/præmierede af et officielt anerkendt Fjordheste
avlsforbund i EU eller i Norge. Moderhoppen tæller ikke med i de tre generationer.
Moderhoppen skal ligeledes være kåret/godkendt/avlsgodkendt/præmieret af et
officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i EU eller i Norge.
For hingste fra andre lande gælder samme krav, men
kåringer/avlsgodkendelser/præmieringer skal godkendes efter ansøgning til
avlsudvalget.
Hingste, hvor der hos en af forældrene eller bedsteforældrene er konstateret anlæg
for ataksi eller andre arvelige defekter, kan ikke anmeldes til hingstekåring.
Hingste, der er brugt eller forsøgt brugt (f.eks. gennem annoncering) til avl i en
periode, hvor de ikke har haft avlsgodkendelse i et officielt anerkendt Fjordheste
avlsforbund, kan ikke fremstilles til avlsgodkendelse eller kåring.

Stk. 2
Stk. 3

§3
Stk. 1

Stk.2

Ordinær og ekstraordinær kåring
Avlsgodkendelse
Hingste på 2 år, 3 år og ældre hingste, der ikke tidligere har haft avlsgodkendelse,
kan tildeles 1-årig avlsgodkendelse.
Det samme kan 4-årige og ældre hingste, der fremstilles til kåringsbedømmelse for
første gang. De bedømmes i kåringsholdene, afhængigt af alder enten i holdet for 4årige eller i holdet for 5-årige og ældre.
Kåring (evt. avlsgodkendelse)
Hingste på 4 år og derover med 1-årig avlsgodkendelse eller tidligere
avlsgodkendelse og med bestået materialprøve kan fremstilles til kåring.
Er prøven aflagt i udlandet, skal den godkendes af avlsudvalget efter ansøgning.
Hingstene inddeles i to hold:
a) 4-årige hingste (materialprøveårgangen)
b) 5-årige og ældre hingste
Ad hold a) – 4-årige hingste
Hingste på 4 år og derover med 1-årig avlsgodkendelse eller tidligere
avlsgodkendelse, evt. med godkendelse til avl i Norge eller et EU-land, og med
bestået materialprøve kan fremstilles til kåring.
Såfremt en hingst i denne aldersgruppe ikke tidligere har været avlsgodkendt, kan
han fremstilles mhp. at opnå 1-årig avlsgodkendelse, hvilken giver ham ret til at
deltage i materialprøve og kåring det efterfølgende år.
Ad hold b) – 5-årige og ældre hingste
Hingste kan fremstilles i dette hold mhp. dansk førstegangskåring eller til omkåring.

Godkendt materialprøve er en forudsætning for at kåring kan opnås.
Såfremt en hingst i denne aldersgruppe ikke tidligere har været avlsgodkendt, kan
han fremstilles mhp. at opnå 1-årig avlsgodkendelse, hvilken giver ham ret til at
deltage i materialprøve og kåring det efterfølgende år.

Stk. 3

Ad hold a) og b) – importerede hingste med udenlandsk godkendelse til avl
Ejeren af en importeret hingst, der ønskes fremstillet til dansk kåringsbedømmelse,
skal meddele avlsudvalget dette senest 8 dage efter importen, og hingsten skal
fremstilles ved den første ordinære hingstekåring. Er dette ikke (tidsmæssigt) muligt,
kan hingsteejeren ansøge om, at der arrangeres ekstraordinær kåring.
Hingsten opnår ikke godkendelse til avl, består ikke materialprøven, må udgå
eller møder ikke.
Ad stk. 1 og 2
Møder en hingst ikke til bedømmelse, og er dette begrundet i dyrlægedokumenteret
sygdom, kan ejeren ansøge om at få hingsten bedømt ved ekstraordinær kåring (se
stk. 4).
Må en hingst udgå af bedømmelsen pga. sygdom, kan ejeren ansøge om at få
hingsten bedømt ved ekstraordinær kåring (se stk. 4).
Ad stk. 2, hold a) og b) – hingsten møder ikke til materialprøven
Møder en hingst ikke til materialprøven, og er dette ikke begrundet i
dyrlægedokumenteret sygdom, kan hingsten møde året efter til ny materialprøve og
efterfølgende kåring.
Der er ikke mulighed for ekstraordinær kåring.
Hingsten har ikke avlsgodkendelse i det mellemliggende år.
Ved afbud begrundet i dyrlægedokumenteret sygdom, kan ejeren ansøge om at få
hingsten bedømt ved ekstraordinær kåring (se stk. 4).
Ad stk. 2, hold a) og b) – hingsten udgår af materialprøven
Består en hingst ikke materialprøven og er dette begrundet i, at materialprøvedommerne stopper hingsten i prøveforløbet, opstået halthed eller
dyrlægedokumenteret sygdom, kan hingsten fremstilles ved ekstraordinær kåring
mhp. at opnå 1-årig avlsgodkendelse.
Ad stk. 2, hold a) og b) – hingsten består ikke materialprøven
Består en hingst ikke materialprøven, kan han møde året efter til ny materialprøve og
efterfølgende kåring.
Der er ikke mulighed for ekstraordinær kåring.
Hingsten har ikke avlsgodkendelse i det mellemliggende år.

Stk. 4

Ad stk. 2, hold a) og b) – hingsten opnår ikke kåring
Opnår en hingst med godkendt materialprøve ikke kåring, kan han genfremstilles til
kåring det efterfølgende år eller senere uden at skulle bestå materialprøven på ny.
Ekstraordinær kåring (kun med avlsgodkendelse)
Ekstraordinær kåring mhp. avlsgodkendelse kan i særlige tilfælde arrangeres i
forbindelse med den ordinære kåring, eksempelvis hvis materialprøvedommerne
tager en hingst ud af prøven pga. forhold, der ikke forhindrer hesten i at gennemføre
en eksteriørbedømmelse.
Ekstraordinære kåringer holdes sædvanligvis mellem to ordinære kåringer, i stk. 2
beskrives forskellige forhold, der berettiger en hingsteejer til at ansøge om
ekstraordinær kåring.

Ekstraordinær kåring kan endvidere arrangeres ved import af hingst (godkendt af et
officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i et andet EU-land eller i Norge), hvis
hingsten ikke kan deltage i den ordinære hingstekåring.
Hingsten skal på ejerens foranledning være dyrlægekontrolleret tidligst 14 dage før
kåringen i overensstemmelse med Fjordhesten Danmarks dyrlægekontrol ved den
ordinære hingstekåring (se §4). Hertil skal benyttes Fjordhesten Danmarks
standardskema, der kan downloades fra foreningens hjemmeside.
Ved ekstraordinære hingstekåringer gives ikke bedømmelse med delkarakterer, men
der udformes en skriftlig beskrivelse. Hingsten tildeles avlsgodkendelse eller afvises,
begge dele med en helhedskarakter.
Gebyr for deltagelse i en ekstraordinær hingstekåring, der ikke holdes i forbindelse
med den ordinære kåring, fastsættes af avlsudvalget/bestyrelsen.

Stk. 5

§4
Stk. 1

Stk. 2

Ved udpegning af dommerhold er det som udgangspunkt den seneste ordinære
hingstekårings dommerhold, der kommer i betragtning.
2-årige hingste, der opnår avlsgodkendelse, og ældre hingste, der opnår
avlsgodkendelse eller kåring, og som ikke tidligere har haft avlsgodkendelse, skal
DNA farvetestes for anlæg for rødgul og grå.
Bestyrelsen kan vælge at teste udvalgte hingste for creme dilution i tilfælde, hvor der
er tvivl om, hvorvidt hingsten er bærer af genet (f.eks. en grå hingst efter en ulsblak
forældre).
Eksteriørbedømmelse
Avlsgodkendelse/kåring af hingste forudsætter en helhedskarakter på mindst 8 (ved
9 og 10 i helhedskarakter kræves en typekarakter på mindst 8).
En avlsgodkendt/kåret hingst må ikke have delkarakterer på under 5 og skal have
mindst 7 i type.
Dyrlægeundersøgelse er obligatorisk.
Hingste med abnormiteter ved kønsorganerne, f.eks. drejede testikler, kan ikke
godkendes.
For hingste, der opnår avlsgodkendelse/kåring, er afstamningskontrol ved hjælp af
DNA analyse eller tilsvarende obligatorisk.

§5

Materialprøve/køreprøve
Bestyrelsen er ansvarlig for, at materialprøve gennemføres for de hingste, der møder
mhp. at opnå førstegangskåring
Form og indhold fastsættes af avlsudvalget/bestyrelsen.
Materialprøvedommere udpeges af avlsudvalget/bestyrelsen.

§6

Afkomsvurdering

A
Stk. 1

Afkomsvurdering på kåringsplads
Der kan fremstilles afkom efter hingste, som er optaget i Hovedafsnittets delafsnit C
og A. Anmeldelse sker til avlsudvalget.
Afkomssamlingen skal bestå af mindst 50% af de døtre med pas, udstedt af SEGES
│Heste, hvis mødre mindst har anerkendt far. Udstilleren kan vælge at stille afkom
fra en enkelt årgang eller fra flere årgange og i selvvalgt(e) landsdel(e). 50% reglen
skal opfyldes for hver af de valgte årgange, som på udstillingstidspunktet befinder
sig i hver af de valgte landsdele. Ved landsdele forstås:

Stk. 2

c) Bornholm

d) Sjælland/Lolland-Falster med øer
e) Fyn/Langeland/Ærø med øer
f) Nordlige Jylland (nord for landevejen Århus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing)
g) Sydlige Jylland (syd for landevejen Århus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing).

Stk. 3
Stk. 4

Samlingen skal bestå af mindst fem stykker afkom, hopper, hingste eller vallakker
på 2 år og derover.
Afkomssamling på plads kan stilles senest i hingstens 8. bedækningssæson.
Individerne i en afkomssamling skal måles på stang.
Ved bedømmelsen anvendes følgende skema:
10 point med medalje svarende til I klasse 1. grad (24 point)
9 point med medalje svarende til I klasse 1. grad (23 point)
8 point med medalje svarende til I klasse 2. grad (22 point)
7,5 point svarende til I klasse 2. grad (21 point)
7 point svarende til II klasse 1. grad (20 point)
6 point svarende til II klasse 1. grad (19 point)
5 point svarende til II kl. 2. grad (18 point)
For at hingsten kan opretholde kåring skal samlingen opnå mindst 7 point.

B
Stk. 5

Administrativ afkomsvurdering
Hvis en hingst ved udgangen af 8. bedækningssæson har haft mindst seks stykker
afkom til kåringsbedømmelse, skal der foretages en administrativ afkomsvurdering.
Den administrative afkomsvurdering foretages af avlsudvalget.
For at hingsten kan opretholde kåring skal afkommet have opnået mindst 7,4 i
gennemsnit i eksteriør helhedskarakter eller et gennemsnit, der er højere end
mødrenes gennemsnitlige helhedskarakter, dog mindst 7,0.
Mødrenes gennemsnitlige helhedskarakter skal oplyses.

Stk. 6

C
Stk. 7

Stk. 8

Fællesregler
a) beregningsgrundlaget er danskfødt afkom i stambogens hovedafsnit og dette
afkoms resultater fra kåringsbedømmelse i Danmark
b) eksporteret afkom, der kun har udenlandsk kåringsbedømmelse, medtages i antal,
men ikke ved beregning af gennemsnitlig helhedskarakter.
c) kårede hingste med 8 i helhed tildeles karakteren 8,5 og kårede hingste med 9
tildeles karakteren 9,5
d) hopper, der er kåret med 8 + medalje (tidl. I A) tildeles karakteren 8,5,
hopper, der er kåret med 9 + medalje tildeles karakteren 9,5
e) kårede vallakker indgår i beregningen med deres eksteriør helhedskarakter
f) beregning af den gennemsnitlige helhedskarakter for afkommet foretages med to
decimaler og matematisk oprunding.
Tilføjelse til hingstekåringsreglerne for 2014:
Administrative afkomsvurderinger foretaget pr. 31.12.2014 godkendes eller
forkastes efter samme principper som i regelsættene for 2013 og 2015, dvs. en
gennemsnitlig helhedskarakter for mindst 6 stykker kåringsbedømt afkom på mindst
7,2 betyder, at afkomsvurderingen er godkendt.
Medalje for afkom
En hingst tildeles medalje for afkom, uanset om hingsten er afgået, såfremt den
enten har opnået mindst 8 point for afkomsvurdering på plads eller såfremt mindst
otte stykker afkom, bedømt ved kåring, har 8,0 eller derover i gennemsnit i eksteriør
helhedskarakter.
Tilføjelse til hingstekåringsreglerne for 2014:

Administrative afkomsvurderinger foretaget pr. 31.12.2014 godkendes efter samme
principper som i regelsættene for 2013 og 2015, dvs. en hingst tildeles medalje for
afkom, såfremt den enten har opnået mindst 8 point for afkomsvurdering på plads
eller såfremt mindst otte stykker afkom, bedømt ved kåring, har 7,7 eller derover i
gennemsnit i eksteriør helhed.
D
Stk. 9

Konsekvenser af manglende afkomsvurdering
En kåret hingst, der i sin 9. bedækningssæson hverken har en godkendt
afkomsvurdering på plads (§6A) eller en godkendt administrativ afkomsvurdering
(§6B) mister sin godkendelse til avl.
Bestyrelsen og Avlsudvalget kan i samråd give dispensation, hvis særlige forhold
gør sig gældende. Dispensationen skal begrundes og oplyses i HingsteGuiden.

§7
Stk. 1

Eksteriør indekstal
Efter hver kåringssæson ajourføres hingstenes eksteriørindeks med resultaterne fra
regional-, medalje- og hingstekåringen.
Er sikkerheden mindst 0,70 eller har hingsten haft mindst 7 bedækningssæsoner
kræves et eksteriør indeks på over 110 for at opretholde kåring.
Er sikkerheden mindst 0,80 eller har hingsten haft mindst 10 bedækningssæsoner
kræves et eksteriør indeks på over 115 for at opretholde kåring.
Er sikkerheden mindst 0,90 eller har hingsten haft mindst 15 bedækningssæsoner
kræves et eksteriør indeks på over 120 for at opretholde kåring.

Stk. 2

§8

Indekstallene skal foreligge så betids, at hingsteejerne kan få meddelelse om
afkåring inden den 15.12. Foreligger indekstallene ikke eller er underretning ikke
givet inden den 15.12., kan hingsten opretholde sin godkendelse til avl det
efterfølgende år
En anerkendt hingst, der ikke har været på hingstelisten hos et officielt anerkendt
Fjordheste avlsforbund i EU eller i Norge i et eller flere år, og hvor dette ikke er
begrundet i manglende opfyldelse af regler, kan genoptages såfremt dens eksteriør
indeks er mindst 120 og såfremt den ikke er forsøgt brugt til avl uden for et af
ovennævnte avlsforbund i denne periode.
Administrativ avlsgodkendelse
Bestyrelsen og avlsudvalget har i samråd bemyndigelse til – hvis specielle forhold
gør sig gældende (hingstens farve eller afstamning) – at tildele udvalgte hingste, der
ikke opnår avlsgodkendelse ved fremstilling på ordinær eller ekstraordinær kåring,
en 1-årig avlsgodkendelse til et nærmere angivet antal hopper (som evt. kan
defineres hvad angår farve og afstamning). Dispensationen skal begrundes og
oplyses i HingsteGuiden.

Senest ændret på GF den 18. marts 2017 (§6B stk. 5, §6C stk. 7, §6D stk. 9 og §8).
19.03.2017
Avlsudvalget

