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Avlsmål 2022 
 

Type og 

racepræg 

Fjordhesten er en kæk hest med et udtryksfuldt hoved og en harmonisk krop. Der 

lægges vægt på et godt kønspræg (hopper skal være feminine og hingste skal være 

maskuline). 

 

Ved harmonisk krop forstås: 

- forparten skal have samme længde som ryggen og bagparten 

- hesten skal have en passende dybde og bredde 

- hesten skal have passende rammer 

- hestens hals må gerne være lidt kraftig, men skal være konveks (opadbuet) 

 

Med hensyn til udtryksfuldt hoved henvises til afsnittet om hoved og hals. 

Ved eksteriørbedømmelsen af fjordhesten skal racetype og -præg vægte mest.  

Farver  Anerkendte farver er (den norske betegnelse er anført i parentes, hvis den er 

anderledes end den danske): 

- gul (brunblakk) 

- rødgul (rødblakk) 

- grå 

- ulsblak (ulsblakk) 

- gulblak (gulblakk) 

Der ønskes rene farver med farvespil.  

Aftegn Der skelnes mellem primitive og hvide aftegn. 

 

Det er vigtigt, at de primitive aftegn påskønnes og bevares.   

Ved primitive aftegn forstås: 

- mørke aftegn, evt. zebrastriber på benene 

- greb (mørke striber på manken) 

- Njålsmærke (lille mørk plet på kinden) 

Hvide aftegn er uønskede. 

Ved hvide aftegn forstås enkelte hvide hår/spredte hvide hår i panden, stjerne, blis, 

snip, sok og lyse eller stribede hove. 

Dog er lyse eller stribede hove tilladt hos rødgule og gulblakke individer. 

Aftegn skal fremgå af beskrivelsen.  

Størrelse En passende stor, velproportioneret fjordhest måler: 

- stangmål for hopper 140-146 cm og for hingste 140-148 cm 

- båndmål er typisk 7-9 cm større  

- brystomfang 170-185 cm   

- pibe 18-20 cm   

Udsving til begge sider accepteres.  

Dybde og 

bredde 

Ved en passende dybde forstås en brystdybde på 50% af stangmålet. 

Det er vigtigt, at de enkelte kropsdele er i harmoni, og fjordhesten skal have god 

dybde og bredde. Det dybeste punkt bør være brystet.  

Benlængde kortere end brystdybde ønskes ikke (lavstillede) 

Ved en passende bredde forstås en god håndbredde mellem forbenene. 

Smalle og brede heste er ikke ønskværdigt. 

Hoved Hovedet er vigtigt, når racetype og præg skal vurderes. Det skal være forholdsvis 

lille, trekantet og tørt med en bred og flad pande.  

Næseryggen skal være kort og kan være lige, men skal helst være let indadbuet 



(konkav). 

Øjnene skal være store, mørke og klare med et roligt udtryk. 

Næseborene bør være store og vide, så mulen bliver ’kvadratisk’. 

Kæberne skal være velmarkerede (specielt hos hingste). 

Ørerne skal være korte og vidtsiddende. De skal være parallelle og have en 

udadkrummende kurve, som ender i en markeret fin spids med mørkere farvede hår. 

 

Et langt, smalt hoved med lette kæber, lange ører og udadbuet næseryg er utypisk.  

Nakke og 

hals 

Forbindelsen mellem hoved og hals bør være med god ganachefrihed (plads bag 

kæberne) og en smidig nakke. Kort nakke er uønsket. 

 

Halsen, der typisk er lidt kraftig, bør have en konveks (opadbuet) overlinie og den 

ønskes velansat, velrejst og ikke for kort. En kort, meget svær, tykstrubet og 

lavtansat hals er ikke utypisk, men er uønsket. En tynd hals er utypisk og uønsket.  

Skulder og 

manke 

En velmarkeret, ikke for bred, men lang manke er ønskeligt (kort, bred og 

umarkeret manke er ikke utypisk, men er uønsket). 

Skulderen bør være lang, skrå og med god frihed (kort, stejl skulder og trykkede 

albuer er uønsket).  

Manken er ofte ikke så markeret, men ønskes lang og tilstrækkelig markeret med en 

jævn overgang til ryggen. En bred manke er uønsket.  

Overlinie Ribbensbygningen skal være buet, men ikke rund. Ryg og lænd skal være smidig og 

med veludviklet muskulatur. Lænden er særlig vigtig (og må vurderes grundigt). 

Den skal være kort og stærk, og overgangen mellem lænd og kryds skal være 

smidig og jævn. 

Kryds Krydset skal være langt og bredt med veludviklet muskulatur og svagt hældende.  

Et hældende eller lige kryds er uønsket. Haleansætningen må ikke være for lav eller 

for høj, og halen skal bæres frit og naturligt.  

Lår og 

fundament 

Lårene ønskes dybe, brede og muskuløse og set bagfra have samme bredde som 

krydset. 

Underarmen skal være bred og med god muskulatur og underlårene skal være med 

veludviklet muskulatur både set fra siden og bagfra.  

Der ønskes velstillede, passende føre og tørre lemmer med korte og flade piber.  

Haserne skal være med god side- og tværbredde, velmarkerede og tørre og have en 

jævn overgang til piberne. Små, umarkerede samt rette og krogede haser er 

uønskede. Hasespidsen skal være tydeligt markeret set fra siden (ikke piphas).  

Forknæene bør være store, velmarkerede og med jævn overgang til piberne. Der 

ønskes velmarkerede kodeled samt passende lange og elastiske koder. 

Hovene ønskes velformede med skrå hovvægge (den indvendige hovvæg bør være 

lidt stejlere end den udvendige) og ikke for små. 

Hornkvaliteten skal være god. 

Bevægelse En energisk, taktfast, elastisk og fremgribende bevægelse med god haseaktion og 

med god bæring i galop ønskes (kort, stiv, knæhøj eller flettende bevægelse er 

uønsket).  

Egenskaber 

og 

anvendelse 

En tillidsfuld, modig, harmonisk, kæk, robust hest med et venligst sind, som kan 

omgås af alle i familien, ønskes. 

Dressur-, spring-, køre- og eller allround-hest, der har kapacitet til at begå sig ved 

mesterskaber for fjordheste i ind- og udland for junior og senior samt stævner under 

Dansk Rideforbund og Dansk køreforbund.  

 
 
 
  



 

 

Rosetfarver 
 
 
Kåret med 10 i helhed, kåret med 9 i helhed, kåret med 8 i helhed (hvid roset).  
 
Kåret med 7 i helhed (rød roset)  
 
Kåret med 6 i helhed (lilla roset).  
 
Kåret med 5 i helhed (blå roset).  
 
 

 

 

Kåringstal og betydning 
 
 
Ved kåringsbedømmelser får hestene ni delkarakterer og en helhedskarakter. Bedømmelsesskalaen 
går fra 10-0 med 10 som den bedste karakter. Hestekonsulenterne i Skejby har udarbejdet denne 
oversigt, der fortæller, hvad de forskellige tal betyder 
 
 
 

  



 
Sensommer kåring, hopper og vallakker Brønderslev lørdag den 17. september 2022 
 

Sted: Brønderslev Rideklub, Golfvejen 639700 Brønderslev. 
 
 
 

Tidsplan 
 
11.00-11.40 3-, 4-, og 5-årige og ældre hopper samt vallakker: pas afleveres og heste måles og 
signalement tjekkes. 
11.00-11.40 3-, 4-, og 5-årige og ældre hopper samt vallakker vises på fast bund. 
11.40-12.30 3-, 4-, og 5-årige og ældre hopper samt vallakker løsvises på 8-tals bane. 
12.30-12.40 3-årige hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik. 
12.40-13.00 4-årige hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik. 
13.00-13.55 5-årige og ældre hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik. 
13.55-14.20 Vallakker bedømmes, oprangeres og gives karakteristik. 
 
14.20-14.25 Udpegning af dagens bedste fløj 
 
14.25-14.45 Møde med udstillere med dagens dommere 
 
Dommerkommission: 
Claus Brokholm, Karina Thygesen-Larsen og Jacob Grimbühler 
 
 
Piskeførere: 
Karl Krogh og Thomas Lorentz-Petersen. 
 
Ærespræmier: 
Fjordhesten Danmark 
Dækken fra Fjordhesten Danmark til dagens bedste fløj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 års hopper 
 

Ditte og Dennis Bisgaard, Tornhøj 27, Sindbjerg , 7970 Redsted M 

1  TORNHØJS NANNA, 208333FJ1901423, 208333FJ1901423, gul,  chip v.s.hals 208210000689245   

. 

 Aftegn: Hoved: ingen aftegn, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, h.b.: ingen aftegn, krop: aflang hvirvel på 

halskam begge sider, aflang tværgående hvirvel ved gulk, aflang hvirvel øverst på bringe, andet: ingen aftegn 

Født den: 06052019 hos: Ditte og Dennis Bisgaard, Tornhøj 27, Sindbjerg , 7970 Redsted M. 

F: HØJGAARDS NANDO 208333201302766, FJH 782, gul 

M: KASTANJEGÅRDENS LÆRKE FJ 10565, EFJ 10565, gul 

MF: ORION HALSNÆS FJH 667, EFJH 667, gul 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 
4 års hopper 
 

Børge Jensen, Hæstrupvej 270, Hæstrup , 9800 Hjørring 

2  HÆSTRUPS ULRIKKE, 208333FJ1801704, 208333FJ1801704, rødgul,  chip v.s.hals 

208210000668904   . 

 Aftegn: Hoved: hvirvel på hver sin side af midtlinie under øjenniveau, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, 

h.b.: ingen aftegn, krop: hvirvel bag albue begge sider, aflang tværgående hvirvel gulk, aflang hvirvel på halsens underside, 

andet: ingen aftegn 

Født den: 12052018 hos: Børge Jensen, Hæstrupvej 270, Hæstrup , 9800 Hjørring. 

F: OLIVER VÅRBY 208333FJ1200684, FJH 776, gul 

M: HÆSTRUPS OLINE 208333FJ1302859, FJ 12115, gul 

MF: NJORD HALSNÆS 208333FJ0804972, FJH 765, rødgul 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 

 Tina Kristiansen og Henrik Jessen, "Højly" Nørrerisvej 1, Nr. Rind, 8832 Skals 

3  ADDI HØJLY, 208333FJ1802258, 208333FJ1802258, gul,  chip v.s.hals 208210000674101   . 

 Aftegn: Hoved: hvirvel central, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, h.b.: ingen aftegn, krop: aflang hvirvel 

øverst på bringe begge sider, andet: ingen aftegn 

Født den: 03062018 hos: Tina Kristiansen og Henrik Jessen, "Højly" Nørrerisvej 1, Nr. Rind, 8832 

Skals. 

F: GERSHØJ'S EID FJH 766, FJH-S 766, gul 

M: JENNAH 208333FJ0808934, FJ 10912, gul 

MF: FJORDENS MARCUS 0001778, FJH 726, gul 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 

 

 



5 års og ældre hopper 
 

 Betina Palmgren Østergaard, Vedstedvej 7 , 9220 Aalborg Ø 

4  STALD KIELS POESI, 208333FJ1002848, 208333FJ1002848, gul,  chip v.s.hals 

208213990093526   . 

 Aftegn: Hoved: hvirvel på begge sider af midtlinie i øjenniveau, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, h.b.: 

ingen aftegn, krop: hvirvel bag albue, hvirvel øverst på bringe højre side, hvirvel i lysken begge sider, andet: ingen aftegn 

Født den: 08052010 hos: Annette Schmidt Kristensen, Bjerndrupgårdvej 30 , 6070 Christiansfeld. 

F: STALD KIELS JARGON FJH 748, FJH-S 748, gul 

M: STALD KIELS FE 0003817, FJ 10577, gul 

MF: BORKEN FRA SKÅRHAUG N-96-2501, FJV 01007, gul 

 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 

 Klinik for Fysioterapi v/ Per Mosegaard, Skråvej 2 , 9320 Hjallerup 

5  KITTI HØJMARK, 208333FJ1104426, 208333FJ1104426, gul,  chip v.s.hals 208210000288308   . 

 Aftegn: Hoved: hvirvel central, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, h.b.: ingen aftegn, krop: hvirvel på 

halsakm begge sider, andet: ingen aftegn 

Født den: 22062011 hos: Carsten Højmark, Sønderskovvej 164 , 9800 Hjørring. 

F: TROLLFIN FJH 740, FJH-S 740, gul 

M: L.LUNDEGAARDS KIRA 208333FJ0601464, FJ 10858, rødgul 

MF: GRANIT HALSNÆS FJH 731, EFJH 731, gul 

 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 

 Mikael Thomsen, Mikkelstrupvej 125 , 9870 Sindal 

6  HÆSTRUPS PERLE, 208333FJ1401203, 208333FJ1401203, gul,  chip v.s.hals 208250001008634   

. 

 Aftegn: Hoved: hvirvel under øjenniveau til højre for midtlinie, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, h.b.: 

ingen aftegn, krop: ingen aftegn, andet: ingen aftegn 

Født den: 01052014 hos: Børge Jensen, Hæstrupvej 270, Hæstrup , 9800 Hjørring. 

F: NJORD HALSNÆS 208333FJ0804972, FJH 765, rødgul 

M: L.L.LUNDEGAARDS OFELIA , 208333FJ1003537, gul 

MF: MODEL SKOVÅ FJH 762, EFJH 762, gul 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 Janni Nielsen, Mogensbækvej 16 , 9881 Bindslev 

7  JUNE HØJMARK, 208333201600494, FJ 12307, gul,  chip v.s.hals 208210000576411   . 

 Aftegn: Hoved: hvirvel på hver sin side af midtlinie over øjenniveau, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, 

h.b.: ingen aftegn, krop: hvirvel struberand venstre side, hvirvel øverst på bringe, hvirvel underarm begge sider, andet: ingen 

aftegn 

Født den: 20042016 hos: Carsten Højmark, Sønderskovvej 164 , 9800 Hjørring. 

F: KAMILLAS TORD 578002020092609, FJH 775, gul 

M: JULIE HØJMARK 208333FJ0901975, FJ 12129, rødgul 

MF: GLIBINGS AJS FJH 736, EFJH 736, rødgul 

 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 

 Freja Lauritsen, Mogensbækvej 16 , 9881 Bindslev 

8  LANDEVEJENS HEDDA, 208333FJ1701880, 208333FJ1701880, gul,  chip v.s.hals 

208210000596600   . 

 Aftegn: Hoved: hvirvel central, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, h.b.: ingen aftegn, krop: uden aftegn., 

andet: ingen aftegn 

Født den: 20052017 hos: Lisbeth Pedersen og Knud Nielsen, Landevejen 201, Ødum , 8370 

Hadsten. 

F: MODEL SKOVÅ FJH 762, EFJH 762, gul 

M: HELLA HALSNÆS 208333200202176, FJ 10363, gul 

MF: ADMIRAL HALSNÆS 9505894, FJH 700, gul 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 
 
5 års og ældre vallakker 
 

 Frida Johanne Højen, Langdalsvej 14 , 8800 Viborg 

9  SONNIE, 208333200300129, 208333200300129, gul, FJ brand v. lår 03-129  chip v.s.hals 

208274000043137. 

 Aftegn: Hoved: hvirvel på midtlinie, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, h.b.: ingen aftegn, krop: hvirvel i 

lysken begge sider, hvirvel nederst på bringe begge sider, andet: ingen aftegn 

Født den: 13032003 hos: Stald Baunshøj, Bostrupvej 62 , 7840 Højslev. 

F: PH'S BENJAMIN 208333199901582, 9901582, gul 

M: BIRKENS ASTACIA 9901810, FJ 10087, gul 

MF: HALSKOVS REGENT 208333199403583, 9403583, rødgul 

 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 Randi Breum, Gutenbergvej 8 , 9330 Dronninglund 

10  SØHOLMEGÅRDS LAURIS, 208333FJ1701326, 208333FJ1701326, rødgul,  chip v.s.hals 

208210000594478   . 

 Aftegn: Hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau, v.f.: ingen aftegn, h.f.: ingen aftegn, v.b.: ingen aftegn, h.b.: ingen aftegn, 

krop: ingen aftegn, andet: ingen aftegn 

Født den: 14052017 hos: Morten Albæk Steen, Søholmene 5, Svinding , 8920 Randers NV. 

F: MODEL SKOVÅ FJH 762, EFJH 762, gul 

M: BIRKEMOSEGÅRDS VANILLA 208333FJ0905535, FJ 11093, rødgul 

MF: GLIBINGS AJS FJH 736, EFJH 736, rødgul 

 

 

 

Mål:______________________________________________________________________ 

 

Resultater:________________________________________________________________ 

 

 

 


