Værd at vide om
Afkomsvurdering af hopper 2017
I 70’erne fik vi regelsættet om afkomsvurdering af hopper. Det er i hvert fald den oplysning, jeg har
fundet frem til ved at spørge i kredsen af personer, der var aktive i foreningsledelsen for år tilbage.
Hvor det var tvunget for avlshingstene at blive afkomsvurderet, så var det frivilligt for
avlshopperne, og det er da også et fåtal af hoppeejerne, der har benyttet sig af muligheden for at
hente guldmedalje for afkom, sølvmedalje for afkom eller bronzemedalje for afkom. I de senere år
har der været meget langt mellem de hoppesamlinger, der har været meldt til afkomsvurdering.

Afkomsvurdering på plads
I 2017-regelsættet er kravene til de forskellige medaljer formuleret sådan.
Guldmedalje for afkom
Af det stambogsførte afkom skal mindst fem stykker være kåret med medalje eller for hingstes
vedkommende være kåret med mindst 8 i helhed. Samlingen skal være meget ensartet, og der skal
være mindst to forskellige fædre til det fremstillede afkom.
Sølvmedalje for afkom
De udstillede heste i samlingen (mindst fire stk.) skal for hoppers og vallakkers vedkommende være
kåret med mindst 8 i eksteriør helhedskarakter . Hingste skal mindst have avlsgodkendelse.
Samlingen skal være ensartet, og der skal være mindst to forskellige fædre til det fremstillede
afkom.
Bronzemedalje for afkom
Det stambogsførte afkom (mindst 3 stk.) skal være kåret med mindst 7,75 i gennemsnitlig eksteriør
helhedskarakter ved kåring. Hingste skal mindst have avlsgodkendelse.

Hoppeejere, der har lyst til at stille afkom på en kåringsplads i 2017, har fire
muligheder, nemlig de tre regionale kåringspladser i juli og i august
kåringspladsen på Bornholm.

Administrativ afkomsvurdering
Til generalforsamling i 2016 fremsatte avlsudvalget forslag om, at vi indførte administrativ
afkomsvurdering af hopper. Vi lagde forsigtigt ud med kun at foreslå bronzemedaljen tildelt på
denne måde. Vor begrundelse var denne:
”Avlsudvalget foreslår at indføre administrativ afkomsvurdering af hopper med mulighed for
tildeling af bronzemedalje, hvis hoppen har mindst tre afkom kåret eller avlsgodkendt med mindst
8,00 i gennemsnitlig helhedskarakter.
Stort set ingen fremstiller i dag afkom efter hopper. Derved mister vor stambog mange vigtige
informationer om hoppernes avlsværdi, - informationer, der bliver medtaget i afstamningsgitre på
afkom og afkoms afkom. I avlsudvalget har vi gennemgået indekslisten pr. 31.12.2015 og fundet
frem til 17 FJ-hopper, der kan få bronzemedalje for afkom. Kun en af disse har allerede stillet

afkom på plads. I gruppen af EFJ-hopper vil der i sagens natur også være en del hopper – og
formentlig flere, der opfylder dette krav.
Vi forestiller os, at den fysiske medalje overrækkes medlemmerne på den ordinære generalforsamling (evt. kunne første års overrækkelse ske i forbindelse med jubilæet (stort publikum, større hæder
og en særlig jubilæumsevent). Ikke-medlemmer har ikke krav på at modtage den fysiske medalje,
men alle resultater skal naturligvis registreres digitalt.”

Siden da har vi uddelt ganske mange administrative bronzemedaljer, men der er
flere hopper, der ville kunne få det, hvis deres ejere ville ulejlige sig med at
ansøge om medaljen. Måneden ud kan der ansøges om tildeling af administrativ
bronzemedalje pr. 31.12.2016. Når vi i juli tager hul på dette års kåringer, så er
vi inde i en ny vurderingsperiode, og de næste medaljer vil blive tildelt pr.
31.12.2017.

2017-regelsættet
De nugældende regler for afkomsvurdering af hopper finder du her på siden. Klik dig ind på
Hoppekåringsreglerne (husk at vælge kolonnen med regelsæt efter generalforsamlingen) og find
frem til §6. I Afsnit A beskrives, hvordan der stilles afkom på plads. I afsnit B beskrives reglerne
for den administrative afkomsvurdering.

06.06.2017
Birgit

