Værd at vide om administrativ
afkomsvurdering af hopper
Til generalforsamlingen i marts 2016 stillede Avlsudvalget forslag om ændring af
regelsættet om hoppekåring, således at det blev muligt at foretage en administrativ
afkomsvurdering mhp. tildeling af bronzemedalje. Generalforsamlingen vedtog
forslaget. Det betyder, at kårede hopper nu kan få bronzemedalje for afkom efter
administrativ vurdering.
De første 11 medaljer blev uddelt under vort 75 års stambogsjubilæum på
Vilhelmsborg den 4.-7. august 2016. Flere er blevet godkendt siden, og her har vi
medaljeuddeling ved den ordinære generalforsamling i marts 2017.

Her kan du læse om reglerne
Det er regelsættet om hoppekåring, nærmere bestemt §6 B stk. 6, 7 og 8, der
fortæller om reglerne for, hvornår du kan søges om administrativ afkomsvurdering af
din hoppe mhp. få at få tildelt en bronzemedalje.
Her kan vi kort fortælle,
- at din hoppe skal være kåret, dvs. have et FJ-nummer
- at mindst tre afkom skal være kåret eller avlsgodkendt, men alt kåret / avlsgodkendt /
kåringsbedømt afkom skal indgå i beregningsgrundlaget, altså skrives på ansøgningsskemaet
- at der skal være mindst to fædre til afkommet
- at det er den eksteriøre helhedskarakter fra seneste bedømmelse, der skal oplyses, hvis
hoppen/vallakken også er tildelt medalje, så skal dette markeres på ansøgningsskemaet ved at skrive
helhedskarakteren efterfulgt af +M, f.eks. sådan 8+M.
- at medaljen tildeles, hvis alt kåringsbedømt afkom har mindst 8,00 i gennemsnitlig eksteriør
helhed
- at når en hingst er kåret med 8 eller 9 i helhed, giver dette en beregningskarakter på henholdsvis
8,5 og 9,5
- at når en medaljehoppe er kåret med 8 eller 9 i helhed, giver dette en beregningskarakter på
henholdsvis 8,5 og 9,5
- at det er avlsudvalget, der tillægger disse karakterer, dvs. du skal ikke selv skrive det på
ansøgningen, men blot anføre hingstens helhedskarakter og/eller hoppens helhedskarakter med
tilføjelsen + M.

Da afkomsvurderingen foretages når kåringssæsonen er slut, så er det nu kåringer
(hingste, hopper og vallakker) og avlsgodkendelser (hingste) foretaget til og med
2016, der ligger til grund for ansøgninger, der nu indsendes.
Bronzemedaljen tildeles pr. 31.12.2016.

’Papirmedaljer’ kontra ’fysiske medaljer’
Bronzemedaljen skal naturligvis registreres i Hestedata, således at den administrative

afkomsvurdering kan komme med i afstamningsgitrene på hoppens afkom. For denne
service beregner SEGES sig i 2017 kr. 135,00 (moms er inkluderet).
Bronzemedaljen vil også blive tastet i vor egen database, dvs. FjordHorse, uden
omkostninger for hoppeejeren.
Vi kunne kalde dette for ’papir-medalje registrering’, og den foretages uanset om
ansøgeren er medlem af Fjordhesten Danmark eller ikke-medlem.
Der er bronzemedaljer til medlemmer, der indsender ansøgning om administrativ
afkomsvurdering og får denne godkendt. Læg godt mærke til ordet ’medlem’. Den
’fysiske medalje’ gives kun til medlemmer af Fjordhesten Danmark.

Hvornår uddeles medaljerne
Næste uddeling af bronzemedaljer finder sted i marts 2017 på foreningens ordinære
generalforsamling.

Sådan ansøger du
Du kan indsende din ansøgning, straks når du har læst dette.
Godkender vi ansøgningen, så vil papir-medaljen ret hurtigt blive registreret i
databaserne.
Der ligger ansøgningsskema her under Avl, 2016, og når vi opretter 2017, så kommer
skemaet naturligvis også der.
Det ligger både som pdf-fil og i word-fil.
Udfyld skemaet og mail det til avl@fjordhest.dk sammen med kvittering for indbetalt
gebyr til SEGES.
Har vi brug for yderligere oplysninger, vil vi kontakte dig.
11.12.2016
Birgit på vegne af avlsudvalget

