
 

Værd at vide om 

Elitestambogen pr. 31.12.2020 

 

                                                                     

 

Bind I af vor Elitestambog blev udgivet i 1946. Det var dengang, der stod ’Heste af 

norsk Vestlandsrace’ på forsiden af stambogen. Der er optaget 22 hingste og 70 

hopper i den første Elitestambog.   

I forordet står der, at ’man inden for Stambogsudvalget – efter at bind III af den 

almindelige stambog blev udgivet – ønskede også at udgive en Elitestambog, da man 

vurderede, at en sådan foranstaltning ville være til nytte for opdrætterne af norske 

Vestlandsheste og dermed til yderligere fremgang for avlen og avlsarbejdet’. 

Af de 22 hingste var de 18 født i moderlandet, dvs. Norge, mens en blev importeret 

hertil ’i moders liv’. Af de 70 hopper var de 23 født i Norge.  

Meget er sket siden dengang, også når det drejer sig om betingelserne for optagelse i 

Elitestambogen. 
 

Her kan du læse om reglerne 
  

Det er regelsættet om stambogsføring, nærmere bestemt §3 stk. 2 A, der fortæller om 

Elitestambogen.  

Der er et afsnit med regler for optagelse af avlshingstene og et andet for optagelse af 

avlshopperne.  Derudover er der et afsnit med fællesregler. Disse tre afsnit skal vi 

arbejde med, når det drejer sig om optagelse i Elitestambogen pr. 31.12.2020.  
 

Elitestambogen for avlshingstene 
  

Der er fire regler, der kan give en avlshingst adgang til Elitestambogen, og de er alle 

beskrevet i ovennævnte §3 stk. 2 A. 

Den første regel handler om afkomsvurdering på en kåringsplads.  

Den anden regel handler om administrativ afkomsvurdering. 

Den tredje regel handler om en kombination af indekstal og sikkerhed. 

 

Den fjerde regel – og nok også den sværeste at arbejde med – kunne vi kalde for 

30% reglen.  
Beregningsgrundlaget er danskfødt, kåringsbedømt afkom i hovedafsnittet, og den del 

af det kåringsbedømte afkom, der er 3 år eller derover, skal udgøre mindst 30 % af 

det indberettede antal afkom født i Danmark på 3 år eller derover pr. 31.12.2020. 

Den gennemsnitlige helhedskarakter på alt kåringsbedømt afkom skal være på mindst 

8,0, hvis hingsten skal kunne godkendes til optagelse i Elitestambogen. 

Der er ikke krav til hingstens eksteriørindeks, men sikkerheden skal være 

mindst 0,8.  

Beretningen kan tidligst foretages ved udgangen af hingstens 8. bedæknings-

sæson. 



For at kunne foretage en beregning skal du  

1) have adgang til tabellen med hingstenes indekstal (sikkerhed på 0,7 eller derover),  

    den tabel ligger i Avls-info, dvs. i den lukkede del af hjemmesiden   

2) Hestedata og 

3) FjordHorse  

 
Ad 1)  

Den komplette oversigt over hingstenes indekstal kommer senere i januar 2021.   

I skrivende stund er der kun en oversigt over de avlshingste, der har været aktive i 2019 og 2020. 

 
 

Elitestambogen for avlshopperne 
  

Der er tre regler, der kan give en avlshoppe adgang til Elitestambogen, og de er alle 

beskrevet i ovennævnte §3 stk. 2 A.  

Den første adgangsvej er guldmedalje for afkom. Den fås på en kåringsplads. 

Den anden adgangsvej er sølvmedalje for afkom. Også den fås på en kåringsplads.  

Den tredje adgangsvej er mindst fire stykker kåret/avlsgodkendt afkom med en 

gennemsnitlig helhedskarakter af alt kåringsbedømt afkom på mindst 8,0. Der 

skal være mindst to fædre til afkommet. Der er ikke længere krav til hoppens 

eksteriør-indeks (denne bestemmelse bortfaldt ved generalforsamlingen i marts 

2017).  For at kunne foretage beregningen vil det være nyttigt for dig at have adgang 

til FjordHorse evt. Hestedata.  

 
 

Fællesreglerne 
  

a) beregningsgrundlaget er danskfødt afkom i stambogens hovedafsnit og dette 

afkoms resultater fra kåringsbedømmelse i Danmark  

b) eksporteret afkom, der kun har udenlandsk kåringsbedømmelse, medtages i antal, 

men ikke ved beregning af gennemsnitlig helhedskarakter  

c) kårede hingste med 8 i helhed tildeles karakteren 8,5 og kårede hingste med 9 

tildeles karakteren 9,5 i beregningsfasen 

d) hopper, der er kåret med 8 + medalje (tidl. I A) tildeles karakteren 8,5, hopper, der 

er kåret med 9 + medalje tildeles karakteren 9,5 i beregningsfasen 

e) kårede vallakker indgår i beregningen med deres eksteriør helhedskarakter  

f) beregning af den gennemsnitlige helhedskarakter for afkommet foretages med to 

decimaler og matematisk afrunding.  

Derudover har vi en regel om, at en hest ikke kan optages i Elitestambogen, hvis der 

er ataksi-anlægsbærere i forældre- og bedsteforældre generationen.  
 

Sådan ansøger du 
  

Du kan indsende din ansøgning, straks når du har læst dette, men dog senest den 

30.06. 2021, da kåringssæsonen 2021 begynder i juli og resultaterne herfra vil indgå i 

beregningsgrundlaget pr. 31.12.2021.  

Der ligger ansøgningsskemaer mhp. elitestatus pr. 31.12.2020 herunder.    



De ligger både som pdf-fil og som word-fil.  

Udfyld skemaet og mail det til avl@fjordhest.dk. 

Har vi brug for yderligere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

Og under alle omstændigheder vil du høre fra os, når vi har vurderet din ansøgning.  

 

Sådan bliver optagelsen i Elitestambogen fejret 
  

Den næste ordinære generalforsamling finder måske sted i marts 2021. MÅSKE, fordi 

ingen ved, hvordan covid-situationen udvikler sig, og fordi der frem til udgangen af 

februar 2021 max. må samles 10 personer (i skrivende stund mig bekendt dog max 50 

personer til et møde, hvor folk sidder ’på biografrækker’ med afstand).   

Derfor er det usikkert, hvornår vi kan gratulere de første ejere af nye elitedyr, optaget 

i stambogen pr. 31.12.2020 iht. til §3 stk. 2 A – for hingstenes vedkommende pkt. d) 

og for hoppernes vedkommende pkt. c).  

Sidste frist for at søge om optagelse pr. 31.12.2020 er den 30.06.2021, og så vil der 

måske kunne siges tillykke på Vilhelmsborg primo august, hvor vi håber at kunne 

holde bl.a. hingstekåring.  

28.12.2020 

Birgit  
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