Indekstal for fjordheste føl
Find dem i Avlsinfo i Medlemshjørnet
1994 var året, hvor Landskontoret for Heste udsendte en bog med oplysninger om
alle de føl, der var født i 1993. Der var i alt 7.483 føl, og bogen var på godt 300 sider.
Indekstal
Blandt de mange oplysninger i bogen var også de beregnede indekstal på de føl, hvor
begge forældre var kårede/havde været til kåringsbedømmelse. Vore avlshingste har
altid enten kåring eller avlsgodkendelse og i indeksmæssig sammenhæng sidestiller
vi dette. De allerfleste mødre er også kårede – altså optaget i Hovedafsnittet i vor
stambog ligesom hingstene, enkelte har været til kåringsbedømmelse og er blevet
godkendt til forregisteret. Føl med mødre i disse to grupper kan der beregnes
indekstal på. Endelig er der en gruppe hopper, der af den ene eller anden grund aldrig
har vært til kåring. Føl efter disse hopper kan der ikke beregnes indekstal på.
Indekstal på føl beregnes som et gennemsnit af faderens og moderens indeks. Der er
altså tale om at følindekset er afstamningsindeks. Sikkerheden på disse indeks ligger
typisk på ca. 0,3.
Fjordhesten Danmark lavede et lille hæfte over føllene født i 1993. Desværre er
antallet ikke oplyst, men der er 18 sider med 40-45 føl på hver side, dvs. mindst 700
føl. Der var store følårgange i 90’erne.

2015-indekstallet på vore føl
I disse år er følårgangene meget mere end halverede i forhold til 1993.
Indekstallene for 2015-føllene finder du i den lukkede del af vor hjemmeside under
Avls-info. Da beregningen er lavet i november, hvor ikke alle føl havde fået udstedt
pas, kan det godt ske, at netop det føl, du søger, ikke er der. Men det er undtagelsen,
der bekræfter reglen. De fleste af 2015-føllene vil være der.
Og hvad kan man så bruge et følindeks til
Ikke så meget, når sikkerheden er så lav som omkring 0,3.
Men følindekset giver en indikation af føllets formodede avlsværdi, fordi det nu
engang er sådan, at godt kårede forældre ud af godt kårede stammer i flere
generationer giver bedre føl end dårligt kårede forældre fra ustabile stammer (ustabile
skal i denne sammenhæng forstås som svingende kåringsresultater fra generation til
generation).
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