Værd at vide om
Afkomsvurdering af hingste 2016
Den første trykte stambog blev udgivet i 1941. Udover at der er optaget 50 kårede hingste og 304
kårede hopper i ’Stambog over Heste af Norsk Vestlandsrace, Bind I’, så er der også beskrivelser af
15 afkomsfremstillinger efter hingste. Det omtales, at endnu to hingste har godkendt afkomsvurdering, men da de stillede afkom, før regelsættet med krav om beskrivelser var på plads, så er
der ingen beskrivelser at offentliggøre. Det tilføjes, at senere kåringsresultater af afkom efter de to
hingste har vist, at præmieringen have været berettiget.
Indirekte har vi her forklaringen på, hvorfor avlsledelsen i 1930’erne lavede et regelsæt, hvori
afkomsvurdering af hingste indgik.
Når raceforeninger udarbejder avlsmål, holder kåring og laver afkomsvurdering, så er det med det
formål at forbedre avlen. Eller skrevet på en anden måde at finde frem til de avlsdyr, der kan gøre
den næste generation bedre end den forrige.
At der fra begyndelsen var fokus på at afkomsvurdere hingstene hænger naturligvis sammen med, at
de kan få meget afkom hvert år, - og i gamle dage meget mere afkom end vi kender det fra de
senere årtier.

Afkomsvurdering på plads
De første mange år var der tale om afkomsvurderinger på plads. Et stort antal hingste er blevet
afkomsvurderet, og på et tidspunkt blev det obligatorisk sådan at forstå, at hingsten kunne miste sin
kåring, hvis en afkomsvurdering slog fast, at han avlede ’får dårligt’. I mere end seks årtier var det
at stille afkomssamling på en plads måden, vi vurderede avlsværdien af vore kårede hingste på.

Administrativ afkomsvurdering
Da vi omkring 1990 begyndte at kåre med talbedømmelse var vejen banet for afkomsvurdering ’ved
skrivebordet’. Jeg husker ikke i hvilket år vi foretog den første vurdering af den slags, men i
HingsteGuiden fra 1998 finder vi Orion Halsnæs med en administrativ vurdering fra 1997. Siden er
der foretaget mange administrative vurderinger. I dag foretages de fleste afkomsvurderinger af
hingste på denne måde.

2016-regelsættet
De nugældende regler for afkomsvurdering af hingste finder du her på siden. Klik dig ind på
Hingstekåringsreglerne og find frem til §6, hvor både måder og konsekvenser er beskrevet.
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