Værd at vide om
Hingstekåring
Fjordhesten Danmark har i flere år haft hingstekåring i august eller september. 2015-kåringen finder
sted den 22.-23. august på Vilhelmsborg (Bedervej 101, 8320 Mårslet, dvs. lige syd for Aarhus).
Regelsættet om hingstekåring, kåring generelt og stambogsføring finder du her på siden. Det er også
en god ide at læse det etiske kodeks, der ligger under ’Avlens regelsæt’ (det er i det hele taget en
god ide at læse ALT, hvad der står på denne side om Avl).
I denne ’Værd at vide’-tekst har vi især fokus på de praktiske ting i forbindelse med en kåring.
Du skal være medlem af Fjordhesten Danmark for at melde til kåring og hingsten skal være i
hovedafsnittet af vor stambog, dvs. have et bordeaux pas med mindst 4 generationers anerkendt
afstamning) udstedt af Stambogskontoret i Skejby eller tilsvarende udenlandsk organisation.
Anmeldelsesblanketten finder du i kolonnen til højre for denne tekst.

Nyt i år – hingsten skal være ejerskiftet
Nyt i år er det, at hingsten skal være ejerskiftet, når tilmelding sker. Siden 1. januar 2010 har det
været et lovkrav, at heste skal ejerskiftes senest 30 dage efter, at de er handlet. Det er købers ansvar,
at dette sker. Ikke alle får det gjort, og det kan give problemer på både den ene og den anden måde.
Derfor har vi strammet op på reglerne ved tilmelding til vore kåringer.
For at få hingsten ejerskiftet, skal du indsende det originale ejercertifikat med dokumentation for
handel (handler) noteret på bagsiden og kvittering for betaling af ejerskiftegebyret. Det anbefales, at
du før afsendelsen tager en kopi af certifikatet.
Stambogskontoret finder du på denne adresse: SEGES │Heste, Agro Food Park 15, Skejby, 8200
Århus N. Et ejerskifte koster i 2015 kr. 187,50 inkl. moms.
Du kan læse mere om, hvordan det foregår, her:
https://www.landbrugsinfo.dk/heste/stambogsfoering-og-registrering/sider/Saelgererklaering.aspx

Tid, sted og hold
Den 22.-23. august på Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet. De fleste hingste plejer at
komme fredag eftermiddag/tidlig aften.
Der kan meldes til i disse fem hold:
- 2-årige (som sidste år betaler du ikke anmeldelsesgebyr, når du tilmelder din 2-årige hingst)
- 3-årige
- 4-årige (i denne årgang er det, at hingste med avlsgodkendelse skal til materialprøve)
- 5-årige og ældre
- hingste, der har deres 8. bedækningssæson og endnu ikke har en godkendt afkomsvurdering

Sådan foregår en eksteriørkåring
Passet afleveres (og du har forhåbentlig husket at kopiere siderne med oplysninger om hingsten).
Hingsten måles og signalement tjekkes. Vær opmærksom på, at hingstens hove IKKE må være
hverken sværtede eller olierede på dette tidspunkt, da vi også tjekker for lyse striber på hove i
forbindelse med at signalementet tjekkes.
Hingsten mønstres på fast bund i skridt og trav.

Når vi kommer ind i opvisningshallen på Vilhelmsborg, så ser vi hele holdet skridte på volten i
katalognummer orden.
Herefter mønstres og bedømmes de en efter en.
Løsvisning indgår også i fremvisningen.
Når vi er nået lidt ind i kåringen (de senere år først om søndagen) begynder frasorteringen af de
hingste, der ikke opnår avlsgodkendelse. Dette sker sædvanligvis i to omgange.
Afslutningsvis oprangeres de hingste, der får avlsgodkendelse/kåring.
Hvis hingsten opnår avlsgodkendelse eller kåring, så skal passet sendes til stambogskontoret, hvor
avlsgodkendelsen eller kåringen registreres og label med resultat sættes i passet, hvorefter det
sendes tilbage til ejeren.
Ejercertifikatet beholder du og opbevarer sammen med kopi af passet, som skal benyttes i
forbindelse med hjemtransport af hingsten for at opfylde transport-forordningsreglerne.
Hvis hingsten ikke bliver godkendt til avl, så skal du have passet med hjem fra Vilhelmsborg og vi
tilbagebetaler de 260 kr., du har betalt for registrering på stambogskontoret.

Avlsmål og kåring
Alle raceforeninger, der tager deres heste alvorligt, har et avlsmål. I det beskrives, hvad det er vi
avler efter. Ved en kåring vurderes hestene i forhold til, hvor tæt de er på avlsmålet. De heste, hvis
eksteriør kommer tættest på avlsmålet får den bedste bedømmelse. Eksteriør kan oversættes til
’ydre’ og avlsmålet beskriver i en række punkter, hvordan det ønskes, at vore heste skal se ud, være
bygget og bevæge sig.

Mere nyt i år – hingsten kan bortvises ved dårlig opførsel
Efter forslag fra en af vore eksteriørdommere, der syntes, at han af og til levede livet farligt, når han
målte hingste, vedtog generalforsamlingen 2015, at dårlig opførsel for hingste (og for den sags
skyld også for hopper og vallakker) på en kåringsplads, skulle kunne få konsekvenser.
Bestemmelsen blev sat ind i de generelle kåringsregler som nyt styk 11. Det lyder som følger:
”Udviser en hest i forbindelse med bedømmelsen så dårlig opførsel, at den er til fare for sine
omgivelser, kan det medføre bortvisning fra bedømmelsespladsen.”

Mønstring og soignering
Husk, at du skal forberede din hingst til kåringsdagen, og det er ikke noget, du gør fra den ene uge
til den anden. Det kræver længere tid. Du skal træne i mønstring, og du skal sørge for, at han
hverken er for tyk eller for tynd, at hovene er i orden (smeden skal heller ikke komme dagen før, er du uheldig, så risikerer du ikke at komme til kåring) og hingsten skal være soigneret i
overensstemmelse med racestandarden. Og hvad betyder så det? Du kan læse meget mere om både
mønstring og klargøring til udstilling her på siden ’Avl, 2015’. Under overskriften ’Anden nyttig
info’ ligger både de vejledende mønstringsregler og en artikel om klargøring og klipning. Ikke
mindst det sidste er vigtigt. En fjordhest har ikke hængeman, men det får den, hvis du ikke sørger
for, at manen bliver klippet med regelmæssige mellemrum. I racens moderland Norge har man lige
revideret avlsplanen, men når det drejer sig om manen, så er der intet nyt. Der står meget klart og
tydeligt: ’Fjordhesten skal ha ståman’. I Danmark er der nok mere almindeligt at kalde det for
stritman. Og husk, at du aldrig må klippe pandelokken.
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