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Sportsstambogen blev vedtaget indført på en generalforsamling i 2005.   

Hvad vi ville dengang var at lave en overbygning til kåringsstambogen, så der også 

var noget for sportens udøvere at stræbe efter.  Elitestambogen har vi haft (næsten) 

lige fra begyndelsen, og den er som de fleste nok vil vide for avlshestene.  

Foreningens medlemmer har taget tilbuddet til sig, og pr. 27.12.2019 var 123 

fjordheste blevet optaget i Sportsstambogen.  De fordelte sig som følger: 32 med et 

FJH-S nummer, 44 med et FJ-S nummer. Vallakkerne udgør den største gruppe, idet 

47 har fået et FJV-S nummer.  

 

Pr. 31.12.2019 blev der godkendt ansøgninger om medalje til syv fjordheste, hvoraf 

de to allerede var optaget i Sportsstambogen uden medalje. Derudover blev 11 fjord-

heste optaget i Sportsstambogen uden medalje.  Disse i alt 18 fjordheste blev hædret 

ved generalforsamlingen i marts 2020.  
 

Her kan du læse om reglerne 
  

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

Sportsstambogen.  

Af det første afsnit fremgår, at kun kårede hingste, hopper og vallakker kan optages i 

sportsstambogen, dvs. de skal have et FJH-, et FJ- eller et FJV-nummer, før der kan 

søges om optagelse.  

Det andet afsnit fortæller om optagelse af UDEN medalje. 

Det tredje afsnit fortæller om optagelse MED medalje. 

 

Sportsstambogen er en overbygning til kåringsstambogen 
  

I Fjordhesten Danmark har vi tre stambøger for kårede heste.  

 

Kåringsstambogen 

I den stambog optages kårede fjordhingste, fjordhopper og fjordvallakker.  

Optagelsen sker efter den kåring, hvor fjordhesten får tildelt sit FJH-, sit FJ- eller sit 

FJV-nummer. 

 

Sportsstambogen 
I denne stambog optages kårede fjordhingste, fjordhopper og vallakker, der har 

udmærket sig i sporten. Ved optagelsen føjes –S til ovennævnte bogstaver.  

 



Elitestambogen  

I den stambog optages kårede fjordhingste og fjordhopper, der har udmærket sig i 

avlen. Ved optagelsen sættes et E foran de bogstaver, som fjordhestene har fået ved 

deres første kåring.  

 
 

Sådan ansøger du 
 

Det er Sportsudvalget, der tager sig af ansøgninger om optagelse i Sportsstambogen.  

Du vil i begyndelsen af 2021 kunne læse mere om dette under menupunktet Sport her 

på hjemmesiden.  

28.12.2020 

Birgit  

 


