Beretning 2017 fra avlsudvalget

Avlsudvalgets arbejde
Efter generalforsamlingen i marts har vi været fem i
avlsudvalget.
Karina Thygesen og jeg er valgt af medlemmerne på
generalforsamlingen i henholdsvis 2016 og 2017.
Bjarne Hansen der var udpeget medlem, valgte at trække
sig i juli. Tina Justesen og Birgit Mortensen er også
udpegede medlemmer, og deres funktionsperiode udløber
i dag.
Udover planlægning og afvikling af kåringerne, så er der
næsten dagligt ting, vi skal tage os af f.eks. svares der på
rigtig mange spørgsmål på Facebook og mail.

Plageskuer
Årets første arrangementer i avlen er som regel
plageskuerne. Plageskuerne arrangeres af de lokale
foreninger. Nogle af plageskuerne er i samarbejde med
andre racer. Antallet af udstillede plage er på niveau med
de foregående år. De fleste steder dømmes plagene af
medlemmer af vort dommerkollegium.

Dyrskuerne
På trods af de mindre årgange, er der heldigvis stadig
mange der ser frem til og deltager i dyrskuer. Der har
været flot tilslutning til dyrskuerne specielt på G. Estrup,
i Odense, Roskilde og Herning. Den største præstation

for fjordhestene på årets dyrskuer var, da Frederik Skovå
blev landsskuets bedste hingst. Vi var mange, der var
stolte over at være fjordhesteejere den dag. Frederik er
opdrættet og ejet af Preben Olesen, og han er kåret i først
Danmark, siden Norge og Sverige. Nu er han vendt hjem
til sin opdrætter igen.

Regionalkåring
Juli-kåringen begyndte på Sjælland, derefter gik turen til
Egtved for at slutte af i Aalestrup. I august var der kåring
på Bornholm.
Dommerkommissionen bestod af Bjarne Hansen, Pernille
Balcer og Lisbeth Pedersen med Dennis Bisgaard som
suppleant. Jørgen Finderup var med som konsulent.
Der blev bedømt 64 hopper og 13 vallakker.
Som noget nyt blev der under karakteristikken givet
oplysning om, hvordan delkarakteren var sammensat for
de tre områder, hvor der indgår to kropsdele, dvs.
hoved/hals, skulder/manke samt overline/bagpart.
Denne opsplitning af de tre delkarakterer bliver ikke
registreret i Hestedata. Den var tænkt som en hjælp til
udstillere og publikum for bedre at kunne forstå
bedømmelsen. Vi har fået mange tilbagemeldinger om, at
det var et godt tiltag.
Vi prøvede også at løsvise i 8-tal. Der vil altid være
nogle ting i starten, der kan gøres bedre, men vores
opfattelse var, at det kom til at fungere rigtig godt.
Dommerne var meget positive overfor tiltaget, som de
syntes gav meget bedre mulighed for at bedømme
hestenes bevægelse.

Medaljekåring
Vi havde to medaljekåringer i år. Den sædvanlige fandt
sted i Aalestrup. Der var 18 hopper til medaljekåring og
de 9 fik medalje, heraf de 6 med 9 i helhed. Petra
Stanstorp, opdrættet af Flemming Strange Hansen og
ejet af Jacob Grimbühler, blev fløj og udpeget til Årets
hoppe.
Der var mødt 6 vallakker til medaljekåring, to fik
medalje med 9 i helhed. Fløjen og senere Årets vallak
blev Halskovs Diamant opdrættet af Niels Mortensen og
ejet af Dorthe Kjær Fredsø.
Som noget helt nyt var der også medaljekåring på
Bornholm. To hopper og en vallak fik medalje.

Hingstekåring og materialprøve
Vi havde forventet en lille hingstekåring i år, men blev
glædeligt overraskede, idet 22 hingste mødte til
bedømmelse. Vi startede hingstekåringen med noget nyt,
nemlig et informationsmøde. Her havde alle mulighed
for at stille spørgsmål, og vi fortalte, hvem der var
ansvarlige for de forskellige ting, så der var mulighed for
at få et ansigt på. Fjordhesten Danmark gav en øl eller
vand. Dette nye tiltag blev modtaget rigtig godt, og det er
helt klart noget, der skal fortsættes med.
Niels Mortensen, Flemming Strange-Hansen og Helle
Bjerregaard var dommere og Jørgen Finderup var
konsulent.

De 2-årige
Der var tilmeldt otte og de fire fik avlsgodkendelse for
2018. Tronn Fjording fra Helle Prinsholm og Kasper
Hansen stod fløj med 9 i helhed.
De 3-årige
Ni hingste mødte i dette hold. De fire kom med
avlsgodkendelse for 2017, naturligvis i håb om at få den
forlænget for 2018. Det håb gik i opfyldelse for tre af
dem. Derudover var der avlsgodkendelse til en af de
hingste, der ikke tidligere havde været udstillet.
Ågerupgårds Elliot som er ejet af Signe og Jørgen
Grimbühler stod på fløjen med 9 i helhed.
Kåringsholdet
To 4 års hingste bestod materialprøven og blev kåret. På
fløjen stod Højgaards Nando fra Stutteri Højgaard med 9
i helhed.
De 5-årige og ældre
I dette hold var der tre hingste, en 5-årig, der kom med
henblik på at få avlsgodkendelse og to norskejede og
norskpræmierede, der begge har bedækket i Danmark i
2017 som EU-hingste. Den 5 årige og den ene af de
norske slap igennem nåleøjet. På fløjen stod norske
Merinas Emil, som er udlejet til Jacob og Leif
Grimbühler. Emil fik 9 i helhed.
Årets hingst
Konkurrencen om Årets hingst stod mellem de fire fløje,
Tronn Fjording, Ågerupgårds Elliot, Højgårds Nando og
Merinas Emil.
Årets hingst 2017 blev Ågerupgårds Elliot som er
opdrættet og ejet af Ågerupgaard.

Årets plag
De senere år har opbakningen til 2 års finalen været
dalende, og i AU har vi længe arbejdet med planer om,
at denne finale skulle erstattes af noget nyt. Vi har også
drøftet det på medlemsmøderne i januar kvartal. Ud af
det kom så Årets plag med et helt nyt koncept.
Årets plag er udvidet, så både 1- og 2-årige hopper kan
deltage. Det samme kan 1-årige hingste og 2-årige
vallakker. Plagene skal igennem eksteriørbedømmelse,
agility og mønstring.
Eksteriørbedømmelsen vægter med 50 procent, agility og
mønstring hver med 25 procent. Inden for hver disciplin
var der også en vinder.
Der var 9 deltagere i Årets plag 2017, som blev vundet
af Laybourns Golden Mocca, ejet og opdrættet af Signe
Laybourn.

Vilhelmsborg cup
Efter samme koncept lavede vi i samarbejde med SU en
cup, som vi kaldte Cup Vilhelmsborg 2017. Agility og
mønstringskonkurrence var gengangere, men
eksteriørbedømmelsen var skiftet ud med en
gangartsprøve. I cup’en vægtede de tre discipliner lige
meget.
Vinder af Cup Vilhelmsborg 2017 blev Louise Grønhøj
Sommer med Merle Halsnæs. Louise vandt både
mønstring og agility.

Følskuer

Der har været arrangeret tre følskuer i 2017. I Egtved, på
Sjælland og i Thorsø. I alt mødte 37 føl frem til
bedømmelse, og det er dejligt at trods alt så mange valgte
at bakke op om arrangementerne.

HingsteGuiden og EU-hingste
I årets HingsteGuide har der været i alt 39 hingste med
godkendelse til avl fra en dansk kåringsplads. De to af
dem har været udlejet til Sverige i hele sæsonen, mens en
har været i Slesvig-Holsten i begyndelsen af sæsonen.
Derudover har to EU-hingste bedækket i Danmark i år.
Den 7. november var der i Hestedata registreret i alt 259
bedækninger. Det ligner en fremgang i forhold til 2016,
også fordi vi skal et par måneder længere frem, før det
endelige antal foreligger.

Det administrative arbejde
Indtil nu har beretningen mest handlet om årets
udstillinger og resultaterne herfra samt vore avlshingste.
Men AU-medlemmernes arbejde på kåringspladserne –
hvor lange og travle dagene end kan være - udgør kun en
meget lille del af det samlede timeforbrug.
Jeg har en fornemmelse af, at de allerfleste medlemmer
ikke har nogen anelse om, hvor omfattende det
administrative arbejde er.
Kåringsdagene skal være planlagt i mindste detalje, der
skal laves foromtaler, der skal modtages tilmeldinger,
disse skal kontrolleres, der skal laves katalog og der skal
information til udstillerne. Efter kåringen er der også nok

at gøre. Der skal informeres om resultaterne på nettet, vi
bruger både Facebook og hjemmesiden. Sidst men ikke
mindst, så forventer medlemmerne meget hurtigt at
kunne finde resultaterne i FjordHorse.

Eksteriørdommerne
Vi har i år for andet år i træk haft en ordning, hvor
udstillingsarrangører har kunnet kontakte os for at
rekvirere dommere til plageskuer, dyrskuer og følskuer.
Efter erfaringerne i forsøgsåret besluttede AU i oktober
kvartal 2016, at ordningen ikke skulle fortsætte i 2017,
men udvalget blev underkendt af den daværende
bestyrelse.
Dette år har imidlertid ikke ændret vor opfattelse, og vi
ønsker ikke at fortsætte ordningen. Det har været svært,
specielt i slutningen af sæsonen, at finde dommere til de
små udstillinger. Det er samtidigt vort indtryk, at en stor
del af dommerne foretrækker at indgå direkte aftaler med
skue-arrangørerne.
Medlemsmøde på Bornholm
Ideen med de medlemsmøder, som vi holdt fire af i
januar kvartal, var at få en dialog med medlemmerne. I
forbindelse med kåringen på Bornholm havde vi inviteret
øens fjordheste-folk til en fredag-aften-snak om racen og
avl, hvad vi kunne tilbyde medlemmerne og hvad
medlemmerne ønskede af os. Det blev et godt møde som
optakt til kåringen den efterfølgende dag.

Ung i Avl med Fjord
Gruppen blev etableret i begyndelsen af året med det
formål at fremtidssikre foreningen, specielt på
avlsområdet. Cirka halvdelen af medlemmerne er
kommet godt i gang med at hjælpe AU med
administrative opgaver, specielt på Facebook, og nogle
var også i gang ved juli-kåringen.
Desværre har vi ikke haft tid til at sætte alt det i gang, vi
gerne ville.
Mønstringsdommere og piskeførere
Tiden er et problem for et udvalg med mange ideer til
nye tiltag. Vi har i et års tid forsøgt at få lavet en liste
med mønstringsdommere, der kunne rekvireres af de
foreninger, der arrangerer mønstringskonkurrencer.
Tilsvarende har vi gerne villet lave en liste med
piskeførere. Og vi har haft planer om at holde et
dagkursus for kandidater til disse to lister et ’spændende
sted’, men vi har ikke nået det.
Det største problem er måske, at alt for få af vore
medlemmer synes at have interesse i at give en hånd
med.
Problemet er ikke kun vort, det er ret almindeligt i de
foreninger, der drives udelukkende ved frivillig
arbejdskraft. Men at yde er en forudsætning for at der er
noget at nyde.

Generalforsamling i november, regelændringer og
administrativt arbejde

Flytningen af generalforsamlingen fra marts til november
har vist sig at være et kæmpestort problem for AU, og
derfor har vi stillet forslag om, at generalforsamlingen
flyttes tilbage til marts.
Sommerhalvåret går med udstillinger af den ene eller den
anden slags. Det betyder, at der ikke samtidigt er tid til at
arbejde ved skrivebordet med planlægning af hverken
møder eller kurser, og heller ikke med regelsæt og
nødvendige ændringer i disse.
Men flytningen er også uhensigtsmæssig på en hel anden
måde.
Vore indekstal laves i slutningen af året, og når de
offentliggøres, så er det under overskriften indekstal pr.
31.12. Først herefter kan medlemmerne begynde at
ansøge om elitestatus, medalje for afkomsvurderinger,
eller bare en almindelig godkendt afkomsvurdering.
De hædersbevisninger, vi plejer at uddele på martsgeneralforsamlingen, kan med den flyttede
generalforsamling, først uddeles 11 måneder senere - i
november. Derfor har vi til denne generalforsamling
ikke en eneste medalje eller andet at uddele.

Opdrætter-/bruger modulernes afløser
Manglende tid er også delvist forklaring på, at der ikke
bliver holdt modul 1 i oktober kvartal i det program, der i
september havde arbejdstitlen ’Fjordhestens Abc’.
De første tre moduler er åbne for alle – og skal følges af
alle, der satser på at fortsætte i de efterfølgende moduler,
som er for medlemmer, der satser på at gennemføre en

eksteriørdommer-uddannelse.
Afslutning
Karina, Birgit og jeg har været grundstammen i AU siden
april 2015 og har i hele perioden haft et rigtig godt
samarbejde, specielt har Karina og Birgit trukket læsset i
den administrative afdeling. Derudover har vi netop nu
Tina med, hentet fra Ung i Fjord-gruppen, også Tina er
med ved skrivebordet samtidigt med at hun har hele vort
store arbejdsområde at sætte sig ind i. Uden jer var det
ikke gået.
Vi synes, at vi har nået utrolig meget i de 2½ år og selv
om vi synes, at det er spændende at være med til at
udvikle foreningen på avlsområdet, så er det også
sommetider besværligt. Vi har egentlig indtryk af, at de
allerfleste medlemmer er glade for den udvikling, vi har
sat i gang, men i Jantelovens land plejer vi jo ikke at give
udtryk for tilfredshed. Det er så meget nemmere at
brokke sig, og hvis der er noget, der skal laves, så er det
bedst, at ’de andre gør det’.
Det ville være dejligt, hvis 2018 kunne blive året, hvor
mange flere medlemmer hjalp med det praktiske på
kåringspladserne. Det kan være oprydning eller andet,
som bare skal gøres, inden vi forlader stedet. Det kunne
være hjælp med så meget andet. I en forening, der drives
på frivillig basis, går det meget nemmere, hvis
medlemmerne løfter i flok.
Mine sidste ord i denne beretning skal være en tak til
alle, der har ydet en indsats i 2017, hvad enten de har
gjort det i avlsudvalget, hjulpet med administrative
opgaver eller givet en hånd med, når baner skulle stilles

op eller pilles ned eller der skulle ryddes op eller laves
andet praktisk arbejde.
Tak til I dommere, der har brugt jeres fritid i arbejdet for
vor fælles store interesse Fjordhesten.
Tak til SU for samarbejdet omkring Cup Vilhelmsborg
og til FU, ikke mindst til vor kasserer, som har tjekket
kåringsindbetalinger i en uendelighed og sikkert også
måttet rykke af og til.
Vore eksterne samarbejdspartnere er først og fremmest
SEGES, som vi har haft et godt samarbejde med i årets
løb, specielt stambogsfører Maiken Holm og
landskonsulent Jørgen Finderup. Det siger vi også tak
for.

