
Itvlsplan 9O - Ilvordan konner Dansk Varnblod widere?

I I99l blev DV's avlsplan frem nod år 2000 lagt frem i samtlige regioner og

blev med bred accept fra regionerne og hovedbestyrelsen vedtaget.

På den baggrund kan

vel de i avlsplanen
det være relevant at
næst at konstatere,
hvorved målsætningen

initiativer, der kan

avlsrnåIet.

det være aktuelt dels at gøre midtvejs status over så-
opstiJ.Iede mål som de anvendte midler- Endvidere kan

vurdere, om den lagte kurs fortsat er rigtig, for der-
hvorledes det er gået med iværksættelsen af de rnidler,
skulle opnås. Endelig vil jeg redegøre for yderligere
fremme en hurtigere og mere konsekvent gennemførsel af

hvilket blev

tad nig derfor kort repetere rnåLsætningen bag avlsplan 90.

Hovedformålene var:

Styrkelse af DV-hestenes præstation i dressur eller springning - gennem

tilgodeseen af såvel hestenes specialarrlæg for 6n af disse discipliner som

af de bedste af all-round hestene.

Styrkelse af DV-hestenes generationsskifte - gennem forøget anvendelse af
unglringste i 4-7 års alderen og successiv udskillelse af de bedste.

Styrkelse af Dv-hestenes afprøvning - gennem systematiske årgangsprøver bå-
de for hingste, nen ikke nindst for hopperne og afkon.

llålsætningen skulle være høj - således at Dv til enhwer tid skulle sikre
sig at være på niveau rned og gerne forud for andre konkurrerende nationale
og internationale avlsforbund.

Endelig var der behov for en ng vurdering af DV.s awlsnål
realiseret ved, at avlsmåIet nu lyder såIedes:

c
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"En ridehest ned en præstationsformåen

nalt niveau. Den er ædel, storranmet

sarnt en høj reproduktionsevne. "

Der

ber

eller spring på internatio-
og har en god holdbarhed

i dressur
og snidig

Blandt rnidlerne tit fremme af avlsmålet var intensivering af hoppeafprøv-

ningerne. En sådan afprøvning foregår dels ved egnetshedstesterne, dels er
der en god tilslutning til de etablerede stationsafprøvninger af hopper på

Vilhelmsborg og Sportsrideskolen samt den i 1993 påbegyndte afprøvning i
Aalborg. Der er endvidere nu indført et system, hvorefter tildeling af ire-
da1Jer på OV's eliteskue er betinget af efterfølgende opnåede afprøvningsre-
sultater på et vist niveau over rniddel - et system der vil blive yderligere
raffineret.

Den som tabel I viste oversigt wiser en fin udvikling af hoppeafprøvningsom-

rådet

En opstramning af hingstebestanden skulLe foretages ned det forrnål at sætte

focus på forøget anvendelse af unghingste. Dette var allerede gennernført i
den tidligere avlsplan ved delkåringssystemet for hingste, som medfører mu-

lighed for udskillelse af de hingste, der slår bedst igennern i avLen ved

delkåringen i 7-, 10- og 15-års alderen, hvor kun ganske få elitehingste
vil bevare kåringsstatus. Endvidere er der i 1993 indført et regeLsæt for
såkaldte "ventehingste", hvi-lkeb indebærer, at hingste ved 2. delkåring i
7-års alderen v5.l kunne tages nidlertidigt ud af avlen som alternativ til
afkåring, i afventning af at afkomrnet vokser til, ligesorn sportspræstatio-
ner kan betinge en fornyet kåringsstatus.

Siden indføringen for ca. 5 år siden af detkåringssystemet er resultatet
det glædelige, at der ikke findes hingste, der har overlevet 2. delkåring,
og som ikke aktuelt er mindst B-heste i dressur eLler spring. I relation
til spørgsnålet om dressuregenskaber contra springegenskaber i den yngre

hingstebestand kan det måske interesserce, at hingstene sånænd har fordelt
sig i to næsten lige store grupper indenfor hver af disse to discipliner.

skulle fokuseres på en rnere rnålrettet afprøvning mod ridehesteegenska-

af fuldblodshingste end bl"ot løbsresultater fra væddeløbsbanen- Dette



er gerrnenført ved krav om fuld rnaterj-alprøve for fuldb.lodshingste, dog med

Ienpelse for hirrgste, der måtte være blevet skadet i væddeløbskarrieren-

DeE blev på avlsledelsens init.iativ besluttet at gennemføre disciplinret.te-
de afprøvninger i dressur eller springning af 5- og 6-års heste i special-
disciplinerne dressur eller spring. Dette er gennemført i samarbejde ned

DRF og efter URF's ønske udbygget med tj-lsvarende prøver for 4-års heste.
hvor afprøvningsformen for dressurhestene vil bliwe yderligere tilpasset i
L994.

Der er i avl"svejledningen overfor DV-avlere rettet fokus på rnålrettet par-
ring i retning mod dressur eLler springning. Hjælpernidler hertil er indeks-
tal på hingste og hopper, som i nogle år har været offentliggjort på basis
af egnethedstesten, men som DV langt om længe kan forventes i foråret 1994

at supplere med yderligere indeks baseret på stævneresultater.

Endelig blev der iværksat tiltag til at forbedre DV-hestenes reproduktion.
Dette er sket blandt andet dels ved et påbegyndt sarnarbeJde i 1993 med Land-

bohøJskolen af DV-hingstenes sædkvalitet, dels ved påbegyndte kurser i inse-
mineringsteknikkens anvendelse. Dette er et område, hvor en intensiveret
indsats er påkrævet fra DV's side, da der sker en rivende udvikling i udlan-
det.

Visionerne bag Avlsplan 90 var baseret på en række nationale og navnligt in*
ternationaLe videnskabelige undersøgelser af især ridehestenes præstations-
egenskaber, som er blevet yderligere bestyrket gennem undersøgelser publ-tce-
ret siden da. Det kan endvidere konstateres, at en række udenlandske avLs-
forbund har bevæget sig eller er på vej mod sanme nålsætning som Dv- Dette
bestyrker således, at DV's avlsmål i Avlsplan 90 fortsat er rigtigt. og på

mange måder særdeles tidssvarende samrnenlignet med konkurrerende avlsfor-
bund.

Det er endvidere opfattelsen, at midlerne tiL at nå rnålet er rigtige, og at
en konsekvent anvendelse af disse vil kunne realisere DV's meget høje måI-
sætning om at nå op på internationalt niveau ikke alene på dressursiden,
men også på springsiden. Det skal her understreges, at DV's meget stærke

frengang på springsiden skal modsvares af en frerngang på dressursidenr so;n
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imidlertid ikke l<an

nationalt niveau -

blive tilsvarende stærk, da vi her allerede er på inter_

Blanclt ørt.skerne til realisation af den ambit.iøse målsætning skal dog først
og fremmest fremhæves et intensiveret samspil nellem avl og sport. hvor det
at og Eil giver iagttageren anledning til undren, hvorfor sportens ledende
organer for en dels wedkornnende ikke selv går mere aktivt ind i at hjæ1pe

necl tiI en forbedring af rytternes hestemateriale, men nærmest tilsyneladen-
de ser Dv's bestræbelser i så henseende som en sponseringskilde til eqne ar-
rangementer. Den sædvanlige forklaring på danske rytteres utilstrækkelige
internationale præstationer er som bekendt ofte, at rytterne ikke har råa
til at behoLde deres bedste hestenateriale i landet. Dette er rnåske rigtigt
nok isoleret set, men kan Jo ikke tjene som forklaring på en passiv interes-
se for en grundlæggende forbedring af hestenaterialet. Med andre ord: Så-

frernt avl og sport begge medvirker aktivt til, at der produceres en mangfol-
dighed af gode heste, så er chancen Jo overmåde forøget for, at der nok til
stadighed er et passende antal gode heste tilbage i landet ned deraf føIgen-
de forbedring af sportsniveauet for rytterne- Det er på præstations- og eli-
teniveauet, der er behov for samarbejde. Hensynet til- breddesporten og lig-
nende - som vel kan have DRF's interesse - har derimod ingen fremtrædende

plads i samarbeJdet nellem DV og DRF, eftersom DV og andre danske avlsfor-
bund ingen problemer har med at producere heste nok til bredde- og fritids-
sporten. Nu er det heldigvis sådan, at di.alogen mellern av1 og sport er sær-

deles god mellem flere af vore fremtrædende avlere og mange af de bedste be-
ridere og ryttere, så det lykkes nok at intensivere samarbejdet også på or-
ganisationsniveau, som i al almindelighed i øvrigt fornemmes som god. Avlen
i Norrnandiet i Frankrig og holsteneravlen i Tyskland kan tJene som lysende
eksempler på, hvilke frernragende sportsresultater, et frugtbart sarnarbejde

mellem avl og sport kan medføre. Et intensiveret sarnarbejdes første frugter
kunne være opstilli-ng af fælles målsætninger og visioner med udgangspunkt

eksempelvis i DV's avlsplan 90, som er en ligeså sportslig målsætning for
hestematerialet, som den er en avlsrnæssig rnåIsætning.

Som det frerngår af ovenstående, er DV's målsætning

og eksteriørkrav indtager i målsætningen en mindre
tidligere, men rnå dog ikke negligeres.

rettet mod præstation,
fremtrædende plads end
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Krav som tilstrækkelig ædellredsgrad, format, smidighed, vendbarhed og ride-
hest,eegenskaberne afspejlet i bygningskrav til halsansætning, saddelleje og

bagpart samt krav tiI lenmernes holdbarhed er stadigt fundamentale for en-
hver ridehest. Krav til type - omskrevet til. charme - er endvidere et afgø-
rende element for ridehest.enes afsætningsmuliqheder.

Men udover kravet til egerr præstation spiller kravet til afstamningen i DV-

hestene en stadig større rolle for kåringsbedønnelsen - vel at m;erke præsta-
tionsegenskaberne i afstamningen. På dette område må nye nidler føjes til
de allerede ibrugtaltne.

En opgave, der burde

af DV's hoppestarnmer

hel- og halvsøskendes

tages op af DV's konsulentstab, var en kataLcaisering
ined henblik på registrering af
præstationer på modersiden.

egenpræstationer og

Materialprøven for hingste, som i dag er for all-round præget, bør tage end-
nu større hensyn til specialegenskaberne i dressur eller spring, end tilfæI-
clet. er i dag- Herunder bør terrænprøven i den form, hvorunder den afvikles
nu, udgå af selve den afslut,tende prøve.

Egnethedstesterne bør undergives lignende revision.

EU's indre marked åbner nuligheder for yderligere blodtilførsel af præsta-

tionsblod udefra, og Jeg skal i det følgende skitsere de regler for enerken-
del-se af udenlandske hirtgste, avlsledelsen har fået godkerrdt af Dv's hoved-
bestyrelse på et fællesmøde i august L993, og som nu er forrnuleret i de nye

hingstekåringsregler. Reglerne er fornentlig Europa's mest Liberale regler,
når sarunenlignes med konkunerende avlsforbund.

HovedformåIene bag anerkendel,sen af visse udenlandske hingste er føIgende:

Dansk Varmblod råder med et årligt bedækningstal på ca. 5.000 hopper over
en ret lille hestebestand, som kan styrkes ved stadig blodtilførsel udefra,
hvad en jævnt konstant import af udenlandske hingste da også vidner orn-

Det gælder for DY on at få andel i de bedste arveanlæg fremavlec i de uden-

landske avlsforbund.
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Et hurtigt generationsskifte er af største vigtighed i rnoderne ridehesteavl
og er et gruncllæggende element i avlsplan 90, som anerkendelse af udenland-
ske hingste skaL bidrage til - ikke forsinke.

Kun den absolut,te top med specialbegavelse indenfor dressur
har interesse for DV. Eller med andre ord: Det er meget lidt
grønnere på den anden side af hegnet.

Den aldersbetingede Iidt nindre sikkerhed i avlsresultatet
gengæld af krav om bestået materialprøve med topresuttat

Ud fra disse hovedformål har vi valgt at inddele hingstene i ro kategorier,
som jeg i det følgende skal betegne som kategori A-hingste, henholdsvis ka-
tegori B-hingste. Kategori A-hingste er sådanne, som viI blive fuldt aner-
kendt i DV, og kategori B-hingste er sådanne, som vil blive meddelt begræn-

set anerkendelse. Det skal understreges, at der ikke er nogen kvalitetsfor-
skel i denne kategorisering. MåIsætningen og målgruppetr er blot forskellig.

Kategori A-hingstene tildeles som nævnt fuld anerkendelse i DV og følger i
enhver henseende reglerne for disse, herunder DV's delkåringssystern, såle-
cles at en anerkendelse første gang eksernpelvis sker for en 4-årig periode
frem til 2. delkåring. Der stilles såIedes også røntgenkrav til disse hing-
ste på linie ned DV-hingste. Den eneste forskel på disse hingste og vore
"egne" hingste er, at de ikke skal stiLle til kåring, men kåres af avlsle-
delsen ved besigtigelse i udlandet.

Hingstene udsøges med udgangspunkt i specialbegavelse indenfor dressur el-
ler spring.

Blodlinier udsøges, der har interesse for Dv's nuværende avlsbestand.

Der udsøges primært hingste i 5-10 års alderen for at få andel i de uden-

Iandske avlsforbunds avlsfremgang og generationsskifte- De garnle stjerner
har avlerne mulighed for at benytte i henhold til reglerne for kategorj" B.

De gamle stjerner er inidlertid kun rigtige stjerner for avlen, hvis deres
afkon er bedre end de selv: Det er således primært sønnerlre efter stjerner-
ne, vi er ude efter.

eller spring
græs, der er

understøttes tiI
samt senere egen-
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præstat,ion dokurnenteret på et vist niveau afpasset i forhold til hingstenes
alder. Ligeledes skal en enkel.t føIårgang eller to foreli.gge.

Hingstene skal i hvert tilfæLde som nævnt besigtiges af avJ.sledelsen' hvil-
ket i praksis gør et samarbejde med et forholdsvis begrænset antaL statio-
ner fordelagtig.

Der tilstræbes et antal på omkring l0 hingste i hver af kategorierne spring
eller dressur. I L994 forventes startet op med et noget mindre antal, ind-
til efterspørgslen kan bedømmes.

Hingstene kan benyttes ved henvendelse direkte til hingsteejeren eller gen-

nem de insernineringsstationer, DV kan anvise.

En nærmere præsentation og brugerveJledning vil blj-ve offentliggjort, når
de i øjeblikket pågående drøftelser ned de hingstestationer, vi har dialog
ned, er afsluttet.

Kategori B-hingstene er udenlandske hingste, som avlsledelsen ligeledes me-

ner vil kunne medføre avlsfremgang, men hvor initiativet mere er overladt
til den enkelte eier. Denne kategori hingste er ikke nødvendigvis besigti-
get af avlsLedelsen. Der er ikke foretaget kåring af hingsten, og røntgen-
billeder, oplysninger om frugtbarhed m.v. foreligger ikke dokumenteret. On-

vendt kan der i denne kategori hingste ligge særdeles værdifulde individer,
son den enkelte avler kan ønske at benytte. f denne kategori vil blandt an-
det de gamle, udenlandske avlsmatadorer befinde sig, og dern kan den enkelte
avler Jo godt have fordel af at benytte, alt afhængig af eget avlsmateria-
le.

I denne kategori kan tilladelse til bedækning gives til hoppeejere, der øn-
sker at anvende hingste, der enten sorfl minimum har bestået naterialprøve på

}røJt niveau i Tyskland eksempelvis Leistungsklasse L eller har egenpræsta-

tion på S-niveau, elfer har indekstal for afkom på et nærmere fastsat ni-
veau i en af specialdisciplinerne dressur eller spring.
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Disse regler er i øjeblikket under udformning, således at helt præcise reg-
Ier bliver udfærdiget for Tyskland, Holland og l'rankrigs vedkommende, idet
disse lande skønnes at have DV's primære interesse indenfor EU-

Retningsl-inierne - som i virkeligheden svarer til vor egen hårde selelction
på rnaterialprøven og i kravetre t-i-I præstationskåring - vlI blive offentlig-
gjort i Hippologisk Tidsskrift, når de er færdigtudformede og vil blive ad-
ministreret af DV's chefkorrsulent.

Antal bedækninger med Dv-anerkendelse begrænses for kategori B-hingste til
max 10 hopper pr. år begrundet i den mindre grundige anerkendelsesprocedure
for disse hingste i modsætning til vore egne hingste og kategori A-hingste-
ne-

Kategori B-hingstene betjener avlerne sig af på samme måde sorn A-hingstene,
men her efter forudgående henvendelse tiJ. DV's chefkonsulent, son på grund
af det begrænsede antal tilladte bedækninger fører fortegnelse over rneddel-
te autorisationer. Et administrationsgebyr bet.ales af hoppeeJeren for hver
tildelt autorisation, således at adninistrationen for Dv er ornkostningsneu-
tral, og således at de ekstrakrav, der følger af oprettelse af stamtavle
med udenlandske hingste rn.v. honoreres.

Afkon efter både kategori A- og kategori B-hingstene får
brændemærke og har ret til deltagelse i følskuer, kåringer,
er m.v. samt aIIe forbundsarrangementer i øvrigt.

adgang til DV's

hoppeafprøvning-

Kategori A- og B-hingstene adskiller sig fra andre udenlandsk kårede hing-
ste - såkaldte "EU-hingste" - derved, at de indgår i DV.s avlsplan, hvilket
EU-hingstene som udgangspunkt ikke gørt da de ikke opfylder DV's krav til
"egne" hingste og således ikke berettiger ti] DV,s brændernærke m.w-

Det bliver interessant at se, hvilken interesse, der er i Danmark for at an-
vende udenlandske hingste. Navnligt kat,egori A-hingstene vil besternt kunne
være interessante for eliteparringer i Dansk Varmblod, og DV,s avlsledelse
og konsulenttJeneste medvirker gerne ved rådgivning især af afprøvede DII-
hopper, som har interesse som hingsternødre. MåIsætningen for Avlsplan 9O
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vrL kunlle styrkes nreget lterved, idet vi gerne vil drage fordel af det afler-
grønneste llræs, der befinder sig udenfor egne græsser.

Vagn Thorup

7 - februar 1994



TABEL 1

UdvikLinoen af DV-hopper:

lgBg lqgo r 991 1992, l gqi

Hopper, station antal afprøvede

antal beståede

22

20

45

36

55

50

58

62

Antal kårede hopper./egnethedstest 115 L64 L97 208 226

Antal registrerede hoppeføI L254 1355 155i. 1405 1479

Kårede hopper DS, DH 920 1015 LL27 1152 990

Som det kan udledes af tabellen, blev der for eksempel i 1993 afprøvet ca.
232 af fødsel,sårgangene 1989/9O i de specielle DV-afprøvninger, hvilket rnå

betragtes som ret tilfredsstillende under hensyntagen t.il naturlig afgang

ved dødsfald, salg rn.v- Skønsmæssigt er DV oppe på at afprøve ca. 1/3 af de

hopper' der opnår kåring, hvortil kommer de hopper, der direkte afprøves i
ridekonkurrence.


