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Flere forskellige selelrtionsfasen for hingstepå r'ej mod endelig tcåring, der ikke kan opnås føt
hingsten er l5 år - Avlsplanen for 1986/87

Af Vagn Thorup,
medlem af DVs avlsledelse

Dansk Varmblods formand
har i sin årsberetning løftet
sløret for de forslag Dansk

' Varmblods avlsledelse har
lagt frem for hovedbesty-
relsen og Dansk Varmblods
medlemmer og som Dansk
Varmblods repræsentanær
og regionsbestyrelsesmed-
lemmer i november 1986
blev gjort bekendt med ved
et møde i Nyborg. Dette
indlæg gengives her i noget
forkortet form.

Emnet for mit indlæg er
avlsledelsens opgaver og ef-
ter en generel redegørelse
herfor, skal jeg gå nærmere
ind på de konkrete tiltag,
der er iværksat eller er i
færd med at blive iværksat
ikke mindst på hingstekå-
ringens område, hvilket har
særlig relevans her umid-
dlebart forrd for flerning
1987.

Avlsledelsen blev nedsat
af hovedbestyrelsen i maj
1986 og består som be
kendt af fire overdommere
samt DV's konsulent.

Baggrunden
Nedsåettelsen af avlsle

delsen havde sin baggrund
i følgende forhold:
1. Et ønske om en fast stab

af overdommere til fore.
ståelse af bedømmelsen
af de vigtigste avlsbegi-
venheder. Det var her-
med panken at sikre be-
dømmelsesarbejdet ar-
bejdsro, så de skiftende
kommissioner og den
megen tale om inhabili-
tet kan undgås. Dette

. systemsvarergansketil
det, der anvendes i ud-
landet i de store tyske
avlsforbund, hvor de,
der har overværet årets
tyske hingstekåringer,
har bemærket, at en
dommer også blot træ.
der tilhape- hwis dwr

AttiHcns folrfetter, Vaga Tho
rup, dcr mqet udlerligt præ-
ænterer avlsldelsens planer
md de kommende års vurde-
ring af hingstene-

(Foto: JBft).

han er involveret i, er
under bedømmelse.

2. Et ønske om at have et
organ, der på kort og
langt sigt kan udarbejde
oplæg til en avlsplan-
lægning af den danske
varmblodsavl, såIedes at
dennes konkurrencedyg-
tighed silrres til gavn for
DV's avlere.

Selve det praktiske be-
dømmelsesarbejde skal jeg
ikke gå ind på, da der her
ikke er sket de store forand-
ringer i selve bedømmelsen.
Det man måske har kunnet
registrere på dette område
er, at vi bestræber os på at
lægge op til mere åbenhed
og avlsvejledning over for
avlerne på kåringspladsen,
idet alle dommere står til
rådighed for besvarelse af
spørgsmåI om bedømmel-
sen.

Større åbenhed på
kåringspladsen

Vi lægger op til, at de,
der gerne vil have en nær-
mere forklaring, kan få den
på stedet, idet dornmerne
har nliot f,il af- lrrrnno rri.ro

en begrundelse for deres
bedømmelser. På den anden
side må dommerne også
lmnne anmode avlerne om,
at disse benytter denne ad-
gang, hvis de af en dller an-
den grund står uforstående
over for en bestemt bedøm-
melse i stedet for, at man
går rundt og Srtrer kritik
over for dent man i øwigt
støder på på kåringsplad-
sen. Vi vil gerne hermed
lægge op til en åbenhed fra
såvel dommere som avleres
side, og vi har indtrykket
af, at dette i almindetighed
er godt modtaget.

En anden forandring i
bedømmelsesarbejdet vil
kunne registreres, når næs-
te stambog udgives. Vi har
navnlig forsøgt at lave lidt
mere præcise beskrivelser
af dyrene, således at de an-
vendte udtryk så som

'kønt hoved.,'bevægplsen
godo oJigrr- ikkeer anvendt
helt så stereot5pt, som det
måske tidligere har været
praksis. Også dette håber
vi, at avlerne sætter pris
på-

Det er selvfølgeligpå den
anden side således, at jo
mere præcis en beskrivelse
er, jo nemmere giver den
anledning til diskussion
med den avler, der måske
ikke bryder sig om indhol-
det. Også dette er altså et
resultat af en åbenhed om-
kring bedømmelserne, som
vi tror er rigtig, selv om den
enkelte avler måske derved
kan komme ud for skuffel-
ser, som var undgået, hvis
beskrivelserne var mere in-
tetsigende.

Avlsledelsens op-
gaver og ansvar

Jeg vil i det følgende be-
skæftige mig mere indgåen-
de med den del af avlsledel-
sens opgave, der består i
avlsplanlægning og skal i
rloi falco-åo clrif cora rlalo of

de tiltag, vi har drøftet og
som nævnt indledningsvis
især komme ind på de nye
hingstekåringsregler, som
har været drøftet i avlsle
delsen, og som også hoved.
bestyrelsen har haft til
drøftelse og principielt ud-
trykt enighed i.

Det traditionelle forløb
for hingstekåringerne her-
hjemme skal jeg iklre be-
skrive, idet jeg forudsæt-
ter, at det nuværende sy-
stem er velbekendt for
Dansk Varmblods avlere.

Jee vil derimod tage mit
udgangspunkt i de formå|"
hingstekåringerne har set
fra avlens side.

Hvad er så disse? Der
kan vel groft sagt opstilles
tre målsætningen
1. Vi ønsker eksteriørmæs-

sigt korrekte og type
mæssigt tiltalende
hingste.

2- Hingstene skal afstam-
ningsmæssigt og med
hens5m til fremtoning
ikke mindst, hvad angår
bevægelse, springevne
m.v. først og fremmest
selv være velegnede i ri-
desporten.

3. Slutresultatet skulle
gerne være, at de to
nævnte målsætninger
videreføres til afkom.. met.

-Jeg skal ikke her komme
ind på det meget væsent-
lige spørgsmåLl om, hvor
vidt det først anførte for-
mål - eksteriørkravene -
sådan som de praktiseres,
altid gar i smuk harmoni
med det andet formål - kra-
vet om egnethed til ride
sporten.

Forringe viden
Vi ved rent faktisk alt for

lidt om, hvilke eksteriør
mæssige krav, der passer
bedst til den brug i ride
sporten, vi udsætter heste
ne for.

\fi ,,^l ^-^: ^G l^-no



lrrug er flerfoldig. Der er
således en række egenska-
ber. der kræves af en dres-
surhesf, og en springhest-
Der forskes en del i disse

ting i disse år, og resulta-
terne af denne forskning er
ikke altid helt entydig. så
vi er derfor - i hvert fald
indtil videre - nødt til som

den altfavnende organisa-
tion Dansk Varmblod ud-
gør, at gå ud fra den alsidi-
ge ridehest som avlsmålet
også for så vidt angår kra-

I bogen ul/;ll'nblodsltesl.ctr,,
udkomntcl på forlaryet Skarv
kort fer jul. fincles denne fanta-
si over livets gang for et varn-
blodshingstetol- Forst skit! fol-
Iene lil folskue (A). Dette er
endnu ikke et obligatorisk sta-
die for en hingst. og bliver det
si-kkert heller aldrig- Forbejig-
tigelsen (Bl vil man fremover
tage på med varsomhed- Kun
helt uantagelige hingste vil bli
v9 skudt ud på denne tidlige
tidspunkt. C. illustrerer frem-
stillingen som treårs, og D den
vigtige malerialprove tor de J
l/?-årige hingste- Fremstillin-
gen al fireårige hingste vd E
er ikke specielt vigtig mener
avlsledelsen, men DVs hoved-
bestyrelse har onsket den be
varet i systemet. Ved F sker en
ny vurdering af hingsten, som
nu er blevet 7 år gammel og
har præsenteret sit afkom på
følskuer. Ved G er hingstene
hlevet I0 år gamle og de stiller
på ny på kåringspladsen elter
at man har set deres detre på
kÅri ngspladsen og lirefuige if-
kom til egaethedstest H). Sid-
ste og endelige selektion sker
når hingstene er 15 år gamle.
TiI den tid skal ikke blot aIIe
øvrige krav være opfyldt, men
deres alkom skal også have
præsteret noget på konkurren-
æbanerne.
(Iegning: OIe Brammer).
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vet om egnethed i ridespor-
ten. Men selv med deite
brede mål er der ikke nød-
vendigvis nogen klar sarn-
menhæng nrellem. hvilke
eksLeriørrneessige egenska-
ber, der be[inger en onskel
præstation.

Modsatrettede erfa-
ringer

Lacl rrrig for eksernpel
næ\'ne. at der foreligger
svenske undersogelser på
basis af de sr.enske egtrcL-
hedstests. sorn viser. at der
llesLår en fornuftig sanr-
menhæng rrrellem de karak-
Lerer. der opnås af de af-
provede heste - der er tale
orn 4-årsheste - i dressur og
spring. Omvendi foreligger
der ryske undersøgelser fra
afprøvningen af hingste på
Adelheidsdorf som t-yder
på. at der måske ikke er en
sådan samrnenhæng. men
at, specialegenskaber gør
sig gældende for dressur-
egenskaber på den ene side
og springegenskaberne på
den anden side.

Flvis vi går over til det
lnere konkreie og allnent
kendLe. forholder deL sig

eksempelvis således. at
Gotthard. den nrest vinden-
de faderhingst i 'l'yskland
gennem tiderne. som virke-
de i Hannover. næsten ude-
lukkende avlede springhes-
te. I sanrrne onrråde virkede
Ferdinand. sonr avlede så-
vel springhesle sonr dres-
surheste. Fra llolsten kan
næ\:nes fuldblodshingstene
Ånblick og illarlon. der for-
trinslis avlede dre'ssurhes-
te. hvorinrod Lad.r.killer
overvejende' avle<le spring-
hesre'. Angloaraberen llam-
z-es er nråske saerliSg interes-
sant. ider han rirkede både
i \\:estfalen og flolsten, I

\\'estfalen avlede han ikke
mindst gode drcssurheste -
heriblandt olynrpiadeheste
- hvorimod han i llolsten
så godt sorn udclukkende
avlede springheste - også
her på ol-r'mpisk nivealu.

Disse forhold er unægte-
ligc med lil a[ vanskeliggo-
re situationen, når en a\'-
lspolitik skal udstikkes-

Hvordan rnåles ind-
re egenskaber

Det. der navnlig er den
ukendte faklor i avlsarlrcj-

det, er betydningen af de
indre egenskaber. såsom
gåpåmod. vilje til at give
sig fuldt ud. evne til af-
stands- og hojdebedømnrel-
se o.lign. Der er nok ingen
tvivl om. ai disse faktorer
er af fuldt ud samme vigtig-
hed sonr eksteriorel - jeg
vover endda den påscand.
at de er af s[orre vigtighed.

Vi står i Dansk Varmblod
i dag rned en kreds af avlere
n'red en baggrund i avlsfor-
llund. der har lagt slor
vaegl på netop de eksterior-
rnæssige krar'. DeLte. har
der været god baggrund -
for. sålænge vi i dansk avl
befandt os i cn opbygnings-
fase. I)ette gor vi ikke læn-
gere. Vi må nu bet,ragte os
sorn rinreligt velfunderede,
og så må r'i kon'rme videre
ved at laegge vægt på at til-
passe os endnu bedre til de
krav. nrarkedet, og navnlig
her ridesporten stiller Lil os.

Dette gor. al vi i avlen
nrå have flere inst rurnent,er
at spille på. end vi har i dag.
Flftersonl en række grund-
læggende eksLeriørmæssige
krav er så nogenlunde losL.
må vi kunne tillade os aL
kunnc gå lidt mcre på ak-

kord. når det rlre.jcr. sig ,,111

hingsteenrner sont Al' lrrrrlr,.
grunde - og her Lir.rrkr.s
navnlig på præsLlLionr.r
er interessante for :rvL.rr.

Vi skal i avlsledelsen pir*.
se på ikke at være for opr;r.
get af eksteriorel. l)r,t r.r
også noget. avlerrre sk;rl

] ære opnrærksomrnr, 1li.
Kun en avl. der i dot lrrrigt.
sigt er i stand lil ar. ll.t.rrr_
bringe r-ærdifulde konkur.
rencehesre. er levedygtig
i hvert fald på inLern:rrirr.
nalt plan-

Ridesporten skal ind
i avlsarbejdet

Avl. cler kun baseres gxi

glansbilleder, der ser snruk-
ke ud på folden og pii liii-
ringspladsen. fremfort rcrl
hånd uden r_vtter, er no{{cr.
vi n'rå agte os for. Vi ntii
sonr avlsledelse og avlere i

de konrmende år få gjorr
noget led deL. der nu igen-
nem nogle år har været Lalt
så nreget. om - men i prak-
sis gjort nrindre ved - nenr-
Iig at bringe ridesporten ind
i billedet i avlsarbejdct.

I{vordan gor vi så <let.
uden at kasle de gode ting



ved clet gamle system over-

U".af tl"' gø1 vi.efter avl-

itiåutt.'"t oPfattelse ved at
i"åf,t.u e[ etaPesystem ved

hinrtstckåringerng: der mu-

iierEåt un mere. effektiv be-

dommelse at hrngscene'
Vi forestiller os at bevare

rlcl nuvaerende l- trin i
hingsteudt'ælgelsen' nem-

litg ffrrrbesigtigelsen som

2tr.års hingste.
Traditionelt fremstilles

rttr hvert år ca- 150 ung-

hin;;ste til forbesigtigelse
baseret På ca. 4.000 bedæk'
ninger- Dette tal er i under-
k:rntcn af det ønskværdige, '
og callet burde sammen-
lir,met med eksemPelvis for-
hotdcne i Holland være
mindsC omkring 200. Der er
nok heller ikke nogen tvivl
om. at det ikke altid er de
rigtige, der kommer frem.
Der er behov herhjemme for
et mere systematisk hing-
ste.opdræt- Jeg synes, at
dette forhold er noget, der
burde drøfæs på regions-
plan. Hvorfor er der ingen
regioner, hvor det er lykke.
des på privat initiativ at
finde sammen om fælles op-
drætningssteder fæks.?

Vil ikke være for [ri-
tiske

Vi vil i avlsledelsen be-
stræbe os på ikke at være
for kritiske ved forbesigti-
gelsen- Forberedelsesgra-
den af dyrene er meget for-
skellig på dette tidspunkt.
Vi bør tilstræbe kun at fra-
sortere uegnede dyr med
utilgivelige fejl på lemmer
eller bevægelser eller type -
og skal ikke betragte for-
besigtigelsen som en slags
forkåring.

2. trin er også fremover
fremstilling med henblik på
opnåelse af bedækningstil-
ladelse for 3-årige hingste.
Her har vi fra avlsledelden
foreslået og opnået hoved-
bestyrelsens godkendelse
af, at unghingstene forevi
ses i løsspringmng. Vi øn-
sker at se, hvordan hingste-
ne tager på denne del afop
gaven i stedet for som nu,
hvor vi kun har bedømt be-
vægelser. Der bliver ikke
tale om store fordringer,
der kræver grundige for-
beredelser- Hingstene bør
naturligvis have prøvet det
før kåringen, men overtræ.
ning er der ikke grund til-

Vi mener udover en vis be.
dømmelse af hingstenes ev-
ne til at taksere højde og
afstand, teknik m.v- også
at få indtryk af hingstens
karakter, hvorfor vi mener
hermed at have indført end-
nu en streng på buen, når
det gælder brugsegenska-
berne. Jeg vil gerne her
fremhæve, at dette delele
ment er gennemført med
virkning for Herning 1987.

3. trin er så materialprø-
verne, som jeg ikke her skal
gå nærmere ind på. Jeg er
vel klar over, at disse prø-
ver altid er et stort diskus-
sionsemne, men alle er vist
på den anden side enige i,
at sådanne prøver er abso-
lut nødvendige for avlen.
Teknisk udvalg må så for-
søge at tilrettelægge den
praktiske afuikling så godt
som muligt.

Lidt overflødig
4. trin i det nuværende

system er freurstilling af
hingstene som fire,års. Jeg
skal ikke lægge skjul på, at
vi i avlsledelsen egentlig ik-
ke finder noget særligt be
hov herfor, eftersom mate.
rialprøven burde have fra-

sorteret de heste,' der' ikke
skal have chancen i avlen.
4-års kfuingen bliver heref-
tbr endnu .en 

elibteridr-
bedømmelse på et tids-
punkt, hvor intet afkom er
fremme- Derville nok ingen
skade ske ved at se tidbri an
til næste trin, som jeg
straks sh rl komme frem til.
Ho' edbestyrelsen har imid-
ler[id efter det for mig op-
l;'ste et ønske om at bevare
denne 4-års kfuing,. og det
vil vi selvfølgelig i avlsle-
delsen tage til efterretning,
da der heller ikke sker no-
gen væsentlig skade ved at
beholde denne kåring.

5. trin bliver så fornyet
vurdering som ?-årig efter
gennemførte følbedømmel-
ser. Jeg vil gerne her sige,
at følbedømmelserne er et
emne, vi vil tage op til nær-
mere vurdering. Jeg er ikke
helt sikker på, at den nuvæ-
rende form er den endelig
eller den riCtiCe. Også be-
skrivelserne af følbesigti-
gelserne kan forbedres, så-
ledes at de bliver mere an-
vendelige for avlen.

Følbesigtigelserne vil Cr-
ve mulighed for at afkåre
hingste. På grmnd af den



sl<lrc trsil<l<t'rh<:rl slt:rl tlcr
giis vilrs()rrtI l.il v:rlks., sir-
lc<lcs aL navttlig fort:kotns-
ten af grovc fc'jl Jrå lemrner
og dårlig bcvec;;elsc saml
føl helt ude af type cr af-
kåringsgrund. I)e L n-y er
herudover.at dc hingsLe.
der ønskes bevarel som
?-årige skal rnøde til kåring
og karakteristik af ai'lsle-
delsen. Dette vil forbedre
muligheden for avlsvejled-
ning over for avlerne direk-
te på kåringsplad.sen.

6. trin vil v:lre fornyet
vurdering i I t)-iir.salcleren
på basis :rf opnåcclc resulta-
Ler ved hoppekåringen og
ved egnethedsLesler. Også
her sker der igen fremslil-
ling til kåring og karakteri
stik ved hingstekåringen.

7. og sidste Lrin bliver så
en afslu[tende vurdering i
l5-årsalderen på basis af
opnåede resulLaier dels ved
kåringer men navnlig for så
vidI angår afkommets præ-
stationer i konkurrencer.
Hingste. der fortsat, ønskes
bevaret, møder til kåring og
karakteristik af avlsledel-
sen. Kåring sker nu for livs-
tid.

Inspiration fra Ol-
denburg

Jeg vil gerne om dette
system komme med yderli-
gere eU par kommentarer.
Systemet er til dels inspire-
ret af Oldenburg. som er
det tyske hesteavlsområde.
der ligner dansk avl bedst.
Også her driver rnan kr-yds-
ningsavl med både hann-
overanere. trakehnere og
holst,enere. Hertil kommer
anglonormannere og anglo-
arabere for ikke ai glemme
den gamle oldeuborg-race.
og kendcrc af onrrådcL vil

vide. at Oldenburg er et
område, der står respekt
om i Tyskland. Man har
dernede fremstilling hvert
år til kåring af samtlige
hingsteårgange. Et sådanb
s-ystem er imidlertid efoer
vor opfattelse nok for me-
gct af det gode. Et etapesy-
stem er tilstrækkeligt. Ind
i rnellem eiaperne skal der
irære ro omkring avlen. så-
ledes a[ hingslene får en
ordentlig chance for at slå
igennem.

SysLemel b,vgger på vur-
dering ikke alene af hings-
[cne selr'. Det n1, i det er.
at afkonrsvurderingen får

en større betydning end i
dag. og at konkurrence-
sporLens resultater drages
ind i avlsarbejdei. Der fore-
går i disse år et registre-
ringsarbejde på edb af disse
forhold og det spørgsmål
kan rejses. om ikke indførel-
sen af disse ciltag burde af-
vente fremkonrsLen af brug-
bare edb-statistikker- .Ieg
vil gerne svare enlydigl
herpå. at sådan afventning
er der for mig at se ingen
som helst p;rund til. Edb-
statislikkerne kan udnrær-
ket. oparbejdes ved siden af
indforelsen af de n-ye regler.
sonr jo for de sent'rc claper

får virkning flere åLr ud i
fremtiden for de hingste,
der nu møder til forbesigti-
gelse. Statistikkerne vil i
øvrigt aldrig erstatte men
kun være et supplement til
den vurdering, avlsledelsen
onsker a[ anlægge, og hvis
blot vi i avlsledelsen er eni-
ge om at, være forsigtige
med aL skære hårdt. hris
der ikke er tilstrækkelig
sikkerhed omkring de res-
peklive forhold. der gør at
afkåring kan komme på la'
le. vil ingen skade ske ved

at tage fat med deL sanrnre,
pg det bor vi så absolul go-

re.



titl.Aurrnt' er ikk<'cn sclcklion

-i A,un,rrtu'l'' hingste' 
'''en 

incl'
'---..- -,rr, ful i bcdonrnrclsen af
i,,itr.,,,'. l}uln'- I)el betvder På
,t.n ,t,r!"t, sicle ikke-. al føl'

dtt, hvtr s*:rcleles lovende

hint<tchil t:.rr oPmærksom På
-ir .r.lr'. ligt'som avlsldelsen
udcn t virl vil bemærke sig dis'
< td. I'blskuerne er også i sli'
senlt lntd blevet det sted.
hrttr hingsleoPlødere kober
\upplcr.'ndr hingstefol ind- Så
hti; trr:ril stttn oPdræller er in-
t..r.\s.'t't i al sælge et godl
hiut'tr[ol. skal del frem På
fttl;kuc. Og helsl klare sig
gtult.

lFoto: ICC)

Hurtigere frem-
skridt
lltad opnår vi da ud over
<le arllcrede påpegede forde-
le ved indførelsen af syste-
nre[?

Vi opnår navnlig følgen-
dc:
t. ..\vlsfremskridt kan gø-

res hurtigere.
2. Der opnås en større sik-

kerhed i bedømmelsesar-
bejdet set i relation til
det behov, avlen til en-
hver tid har. Avlen er
nred andre ord nemmere
ilr tilpasse markedet.

:1. llenrabiliteten i hingste.
holdet vil kunne forbed-
res ved at, mindre værdi-
fulde hingste kan tages
ud af avlen-

Det, sidstnævnte nævnes
for at markere, at et renta-
bclt hingstehold er forud-
-sætningen for. at vi har
hingste af kvatitet, som
hingsteejerne har råd til at
investere i. Man kan nok
rc'jse spørgsmålet: Hvad
gor- det. om en dårlig hingst
Itdækker lb-20 hopper om
irret? Ja. der, er jo då ior det

forstc ikkc til fren'rmc af
avlen. men navrrlig llct_vdcr
dct. at dissc 15-20 lrcdræk-
ninger går fra hos en bedre
hingst. og ne0op dette kan
udgøre forskellen mellem et,
urentabelt og et rentabelt,
hingstehold.

Positiv hovedbesty-
relse

. I)et system. jeg har skit-
seret foran. har r'ærel oppe
til en foreløbig droftelse i
hovedbestyrelsen. og efter
hvad jeg har erfaret. er man
positiv over for. at de[te
bor indfores fomrentlig' med den nævnte krolle oml
kring 4-årskåringen som
ønskes bibeholdt. og syste-
met vil derved forhåbentlig
kunne få virkning for de
3-års hingste, der nu opnår
avlsgodkendelse.

Avlsledelsen har taget
hul på andet end hingstekå-
ringen, men det vil føre for
vidt at gå ind på alle øvrige
avlsforanstaltninger. Lad
mig derfor blot nævne et
par væsentlige forhold.
1. Følbedømelsen vil blive

taget op til debat.
2. Hoppekåringen er fra og

med 1986 kørt på en lidt
anden måde end hidtil,
hvad angår talbedøm-
melsen. Alene helheds-
karakteren. som er den
sidste karakter. afgør nu
kåringskategorien. De
enkelte delkarakterer
kan ikke lægges sdm-
men. da de ikke er lige
meget værd. og da vi ik-
ke har indørt koeffecien-
ter på disse delkarakte-
rer. som muliggør sam-
menlægning. Ved elite-
skuet 1987 vil DH-hop-
perne blive vist løse.
hvis det ellers kan ind-

passes i det store jubilæ- komssanrlinger o.lign. Man
umsskue- kan selvfolgelig iaviterc et.

Afprøvning af hopper er et hvilkc,L 
"n,r. 

hå|"t. 'rnrjdlem
område vi løbende vil følge. af avlsledelsen til sineIndtil videre kører der et skuer eller andre arranse_
{orsøg på at få hopperne menter. og opdelingen sfal
frem til egnethedstest. og først og ftmmest ses som
resultaterne heraf må vi fo- et praktisk forsøg på. at
reløbig afvente. - avlsledelsen dækkår-samt-

lige regioner ud fra eh'for-
Opgaverne er fordelt udsætning om, at ikke etle

kan være til stede til alt.
3. Avlsledelsen fun-g-erer Jeg skal derfor opfordre tit.

sorn et, kollektiv. Af hen- ar. man fra regionernes side
syn til det praktisk over- hjælper nred til at få også
kommerlige gør vi. hvad denne del af avlsledelsfns
yi kgn for at folge avlen arbejde ril at, fungere.
i ind- og udland- Vi har
imidlertid foreslåer at positiv modtagelse _
dele regionerne op i in- ;;';' ':
teresseonrråder. Der 

.l'ak for det
skal und-erstreg-es. at Afslutningsvis vil jeg
denne opdeJing først og gerne [akkeiordenposirivå
fremrnest sker af hensyn indstilling. avlsledeisen har
til avlsledelsens indsam- modt i sin første funktions-
ling af oplysninger. I re. periode. Alt i alt ønsker av-
gion I og2er detmenin- lerne rundt omkring på kå-
gex. at jeg særligt skal ringspladserne reef vejled-
!ølge lvlen_. I region B og ning - kun få har lyst til at
5 er det Johs. Nielsen, skælde os ud - og vi gør da
der følger særligt med. også. hvad vi kan foåt re-
Region 4 varetages af degøre for. hvad vi gør og
Birthe Lyder og region 6 hvorfor. Dette har u.,l"rrr.
og 7 varetages af Poul krav på. Kun gennem reelGraugård. vejledning op-"a" frem-

- Det -er naturligvis ikke skridt. Oåtte betyder ikke.
hermed menin-gen at pådut- a0 der altid vil væie enighed
te regionerne bestemte per- med de pågældende a.rlere,
soner. Regionerne kan sorn naturligvis kommer ud
fremover som hidtil selv for skuffelser, eftersom vi
vælge dommere ved føl- også fremover vil fastholde
skuer en kvalitetsbetonet linie
o.lign. Da de pågældende med den deraf fornødne fra-
medlemmer af avlsledelsen sortering. Det er vor op-i praksis vil være til stede fattelse, at Dansk. Varå-
så vidt gørligt ved regioner- blods avlere er enige i. at
nes arrangementer, så kan kun i kraft af en viderefør-
vi måske forsigtigt henstil- sel af rimeligt strenge be.
le, at de pågældende an- dømmelser vit vi lunne
vendes til karakteristik f. hævde os i den internatio-
eks. r'ed følskuerne og fun- nale konkurrence, hvcrr vi
gerer som overdommere, nu er fornemt placeret ikke
hvor dette kræves Som det 'mindst hvad ångår avl af
f.eks. er tilfældet ved af- ?ressurheste-


