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Vallakkåringsregler 2019
Tekst markeret med rød skrift udgår.
Tekst markeret med grøn skrift er ny.
Tekst markeret med lilla skrift er forklaringer til medlemmerne om de opdateringer, som AU
har foretaget i samarbejde med AU’s ressourcepersoner. Der kan være tale om, at vi har
tydeliggjort noget, byttet om på nogle sætninger, sammenført noget, der står der mere end en
gang, ladet noget, der ikke er gældende i dag og måske ikke har været det i flere år udgå.
Til generalforsamlingen vil forslag blive stillet, som indebærer en egentlig ændring af 2018regelsættet. Disse forslag fremgår ikke af nedenstående, men vil blive lagt i avls-info i
begyndelsen af februar.
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Birgit – på vegne af avlsudvalget
§1

Selektion
Selektionen af vallakker består eksteriørbedømmelse.
Burde vi her indføje afstamningsvurdering evt. afstamningskontrol.

§2
Stk. 1

Afstamningskrav
Der henvises til ’Stambogsføring’ §2B.
Vallakken skal opfylde kravene omtalt i ’Stambogsføring’ §2.
Findes der på modersiden ikke stambogsførte hopper før 1994 kræves det desuden,
at mindst 3 generationer hopper i række, på modersiden, er
kårede/avlsgodkendte/præmierede af et officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i
EU eller Norge. For vallakker fra andre lande gælder samme krav, men
kåringer/avlsgodkendelser/præmieringer skal godkendes efter ansøgning til
avlsudvalget.
Ændringen giver samme tekst som i hoppekåringsreglerne.
Vallakker kan afkræves blodprøvetest, DNA-analyse eller tilsvarende for kontrol af
afstamningens korrekthed.

Stk. 2

§3

Holdopdeling
Til bedømmelse på en regional kåringsplads kan tilmeldes 3-årige, 4-årige og ældre
vallakker. De bedømmes i to hold: et for 3-årige og et for 4-årige og ældre.
Til bedømmelse ved medaljekåringen kan tilmeldes 4-årige og ældre vallakker, der
på en regional kåringsplads er blevet kåret med mindst 8 i helhed. De bedømmes i et
hold.

§4
Stk. 1

Stk. 2

Eksteriørbedømmelse
Kåringsstambogen
Vallakker, der opfyldet de i Stambogsføring §2B nævnte krav til afstamning, og
hvor faderen ikke er placeret i §3E i regelsættet om stambogsføring, kan på
regionale kåringspladser kåres med 10, 9, 8, 7, 6 eller 5 i helhedskarakter.
Vallakken tildeles et FJV-nummer.
Vallakregisteret
Vallakker, der ikke opfylder de i Stambogsføring §2B nævnte krav til afstamning,

Stk. 3
Stk. 4

men hvor faderen er en hingst, der på avlingstidspunktet var godkendt til avl, kan på
regionale kåringspladser godkendes til stambogens Vallakregister som en hest af
fjordtype. Godkendelsen sker med 10, 9, 8, 7, 6 eller 5 i helhedskarakter.
Såfremt moderen er godkendt i Forregistret kræves mindst 6 i typekarakter, ellers
kræves mindst 7 i typekarakter.
Vallakken tildeles et FJVN-nummer.
Ved helhedsindtryk 4 eller derunder afvises vallakken.
Medaljekåring
4-årige og ældre vallakker, som på de regionale kåringspladser det samme år eller
tidligere år er kåret med mindst 8 i helhedskarakter, kan fremstilles ved
landskåringen med henblik på at opnå medalje.
Vallakker kan ikke få medalje, hvis de har en typekarakter under 7, og skal have
mindst 8 i type for at opnå 9 eller 10 i eksteriør helhed.

Senest ændret ved GF den 18. marts 2017 (§3).
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