Værd at vide om
Afkomsvurdering af hopper
Vi skal helt frem i 70’erne, før vi fik 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 hoppeejere, der har benyttet sig af muligheden for at
hente guldmedalje for afkom, sølvmedalje for afkom eller bronzemedalje for afkom.
I 2015-regelsættet er kravene til de forskellige slags 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
mindst have opnået 8 i eksteriør helhedskarakter ved kåring. 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 have opnået mindst 7,5 i gennemsnitlig eksteriør
helhedskarakter ved kåring. Hingste skal mindst have avlsgodkendelse.

Hvor mange medaljer, der er uddelt af hver slags, det vides ikke i skrivende stund, men det må være
noget, vi kan finde ud af – måske ved at lave en søgning i FjordHorse.

Før dette års kåring har vi i alt 13 hopper med guldmedalje for afkom
Guldmedaljerne har vi dog styr på, og den første guldmedaljehoppe blev udpeget i 1979, det var
EFJ 5220 Lone (Saltum Jarl FJH 180 / Hans EFJH 7). Lone var født i 1962. Hun fik sin
guldmedalje for dette afkom: Strands FJH 499, Hans Halsnæs FJH 521, Lucky Halsnæs FJ 5939,
Loet Halsnæs FJ 6199 og Lolita Halsnæs FJ 6238.
Siden har vi fået endnu 12 guldmedaljehopper.
Hvad dette år vil bringe os af nye hopper med afkomsvurdering, det ved vi først, når juli-kåringen
er overstået. Allerførst skal der dog meldes til, og den anmeldelsesblanket, der skal bruges for at
stille afkomssamling efter en hoppe, ligger lige til højre for denne tekst.
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