Værd at vide om
afkomsvurdering af hingste
Vi har afkomsvurderet vore avlshingste lige siden begyndelsen.
Og begyndelsen det er i 1931, hvor det blev besluttet at sætte avlsarbejdet i system og
at udarbejde landsdækkende regler for kåring og afkomsvurdering. Det første bind af
stambogen er udgivet i 1941, og i den finder vi omtale af 15 afkomsvurderinger.
I dag kan avlshingstene afkomsvurderes på to forskellige måder. Der kan stilles
afkom på plads eller der kan foretages en administrativ afkomsvurdering.

Her kan du læse om reglerne
Det er regelsættet om hingstekåring, nærmere bestemt §6, der fortæller om reglerne
for afkomsvurderingerne.
I 6A beskrives reglerne for afkomsvurdering på plads.
I 6B beskrives reglerne for administrativ afkomsvurdering.
I 6C beskrives reglerne for tildeling af medalje for afkom.
I 6D beskrives konsekvenserne af manglende afkomsvurdering.

Afkomsvurdering på plads
Det er hingsteholderen, der skal tage initiativ til, at der stilles afkom på plads og
samlingen kan stilles senest i hingstens 8. bedækningssæson.
De fleste afkomssamlinger er stillet på de lokale eller som det hedder nu regionale
kåringspladser.

Administrativ afkomsvurdering
Administrative afkomsvurderinger foretages pr. 31.12. i et kalenderår, dvs. når årets
kåringsresultater er på plads i databaserne.
På generalforsamlingen i marts 2017 blev §6B stk. 5 ændret, således at den
administrative afkomsvurdering blev udskudt fra udgangen af 7. bedækningssæson til
udgangen af 8. bedækningssæson.
Det er avlsudvalget, der har ansvaret for at undersøge, om hingste med 8.
bedækningssæson i 2018 har nok kåringsbedømt afkom til, at der kan foretages en
administrativ afkomsvurdering pr. 31.12.2018, men vi modtager gerne henvendelse
fra hingsteejere, der mener, at netop deres hingst opfylder betingelserne.

Den administrative vurdering skal (som alle beregninger) foretages på basis af
afkommets seneste bedømmelsesresultat (helhedskarakter ved kåringsbedømmelse).
Det er kun afkom i stambogens hovedafsnit, der kan indgå i beregningen.
Hingstens kåringsbedømte afkom skal have et gennemsnit på mindst 7,4 i helhedskarakter, hvis hingsten uden videre skal bevare kåringen.
Hvis det kåringsbedømte afkoms gennemsnitlige helhedskarakter kun er 7,0, 7,1, 7,2
eller 7,3, så kan hingstens kåring opretholdes, hvis gennemsnittet på afkommet er
højere end mødrenes gennemsnitlige helhedskarakter ved en kåringsbedømmelse.
De hingste, der har haft deres 8. bedækningssæson i 2018 og uafbrudt været på
hingstelisten, har fået deres første avlsgodkendelse i 2010.
Syv hingste havde deres første bedækningssæson i 2011. I alfabetisk rækkefølge
drejer det sig om Gershøj’s Eid FJH-S 766, Hjorthøj’s Ocean, Ingolf Kjærgaard
EFJH-S 764, Njord Halsnæs FJH 765, Orkan Skovå FJH 763, Svalegårdens Balder
og Tulstruplunds Hudini.
Som I kan se af numrene, var der kun fire af de syv hingste, der opnåede kåring, dvs.
har haft muligheden for at få otte bedækningssæsoner. For to af hingstenes
vedkommende, nemlig Ingolf og Orkan, var 2018 deres 8. sæson. Eid får den tidligst
i 2019, da han har været ude af avlen et år. Njord blev solgt til udlandet efter tre
bedækningssæsoner i Danmark. De sidste tre hingste fik en eller to sæsoner.
Kort skrevet: med henvisning til det nugældende regelsæt skal Orkan Skovå FJH 763
og Ingolf Kjærgaard EFJH-S 764 afkomsvurderes pr. 31.12.2018.
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