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2021
Selv ikke en pandemi har kun-
net sætte en stopper for Dansk 
Varmblods aktiviteter, men det 
var opad bakke i starten af 2021. 
Hingstekåringen i Herning, der er 
en stor del af selve fundamentet 
i forbundets økonomi, kunne ikke 
gennemføres i år, men avlsarbejdet 
fortsatte, og vi kom ikke til at tabe 
en årgang på gulvet.

FORMANDENS 
BERETNING

Forbesigtigelsen blev gennemført 
ved, at kåringskommissionen be-
sigtigede hingstene på de respek-
tive træningssteder i stedet for at 
samle dem centralt. Det fordrede 
en større logistisk indsats, som 
lykkedes særdeles godt takket være 
en stor indsats fra vort sekretariat. 
Den erfaring, vi høstede her, fik vi 
brug for senere på året, for samme 

model måtte tages i anvendelse 
i forbindelse med selve kåringen, 
da sundhedsmyndighederne ikke 
kunne godkende vores plan B, en 
hingstekåring på Vilhelmsborg. 
Som følge heraf måtte Avlsledelsen 
rejse rundt og besigtige hingstene 
på deres opstaldningssted. Hvert 
eneste sted havde man gjort sig 
stor umage for at skabe gode 
rammer for både hingste og dom-
mere. Begge kåringskommissioner 
betegner årgangen som fremragen-
de med exceptionel kvalitet og god 
afstamningsvariation. 

Interessant var det i øvrigt, at fire 
af de avlsgodkendte springhing-
ste var tidligere auktionsføl. Den 
sammenhæng er værdifuld for vore 
auktioner, og den indikerer, at det 
er de rigtige føl, der udtages til 
Eliteauktionen.

Økonomi
Foreningens økonomi ser fornuf-
tig ud – delvis takket være god 
opbakning fra forbundets sæd-
vanlige støtter i et svært år. 
Kontingentomsætningen har sta-
biliseret sig. Det var ellers forven-
tet, at konverteringen til det nye 
medlemssystem, ”klubmodul”, ville 
”koste” medlemmer.   

Foreningen har i 2021 haft et sær-
deles tilfredsstillende overskud. 
Covid-19 har ikke haft betydning for 
økonomien, eftersom DV Event A/S 
har opfyldt sine kontraktlige forplig-
tigelser, betaling af royalty fee på 

1 mio. kr. Forbundets Direktør er 
gået væsentlig ned i løn for at have 
tid til at lave VM2022.

Hovedbestyrelsen er meget tilfreds 
med den overordnede økonomi 
i foreningen.

DV Event A/S har selvfølge-
lig været belastet af den aflyste 
Hingstekåring i Herning. Selskabets 
balance udviste på et tidspunkt 
et underskud på godt 2 mio. kr. 
Vores direktør, Caper Cassøe, har 
henover året brugt mange res-
sourcer på sammen med vores 
revisor at udarbejde ansøgning til 
Erhvervsstyrelsen om hjælpepakke 
som kompensation for tvangsned-
lukningen af Hingstekåringen. I det 
hele taget har der været en tæt og 
tidkrævende kommunikation med 
Erhvervsstyrelsen gennem hele 
forløbet. Hjælpepakker kommer 
absolut ikke automatisk. Alle små 
detaljer er blevet endevendt, og det 
er jo altid nervepirrende, for selv 
den mindste uoverensstemmelse 
kunne have blokeret for hjælpepak-
ke. Det har næsten været en slags 
eksamen for vores daglige ledelse, 
der bestod uden anmærkninger. Der 
er orden i tingene!
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”

I oktober modtog vi så det glædeli-
ge, men også forventede tilsagn om 
hjælpepakke på knap 2 mio. kr. 

DV Event A/S, ender derefter året 
med overskud. Dette skyldes også 
stor aktivitet med udlejning af 
personale. DV Event A/S har nydt 
godt af igen i 2021 at kunne udleje 
ansat personale til opgaver dels til 
World Cup Herning, men også til VM 
Herning 2022. Det har også bety-
det, at vi har kunnet holde på vore 
gode folk i en svær periode. 

Hovedeventet i DV Event A/S, 
Hingstekåring, kommer efter hjem-
tagelse af hjælpepakke ud med 
et mindre underskud på 200 t.kr., 
som ikke kunne refunderes, men 
DV Event A/S har kunnet opret-
holde alle kontraktlige forpligtelser 
oven for kunder, medarbejdere og 
Foreningen Dansk Varmblod

Ny købelov
Så blev det en kendsgerning: ”Køb 
af levende heste anses ikke som 
forbrugerkøb”. Det blev enstemmigt 
vedtaget ved 3. behandling i folke-
tinget den 3. juni.

Det er en kæmpe politisk sejr, at 
handel med heste har fået særsta-
tus i købeloven. Hermed er en lang, 
tung proces afsluttet med det bedst 
tænkelige resultat. Fra 1. januar 
2022 kan salg af heste foretages på 
et langt mere rimeligt retsgrundlag. 

Jeg er ikke i tvivl om, at det rets-
grundlag, som vi nu har fået os 
tilkæmpet, vil vise sig at være rigtigt 
og fair over for både køber og sælger. 
Nu er det nemlig tilpasset handelsva-
rens art, som er et levende væsen, 
og som derfor er foranderligt. 

I praksis betyder den nye lov, at 
formodningsreglen, der er gældende 
de første 6 måneder efter handlens 
indgåelse, falder bort, og at rekla-
mationsfristen kan aftales frit mel-
lem køber og sælger. Sælgers loyale 
oplysningspligt om mangler gælder 
selvfølgelig stadigvæk. 

Jeg er sikker på, at vi nu har fået et mere fair grund-
lag at handle heste på. Det skulle vi helst vise os 
værdige til, så vi også kan beholde det.

Jeg er sikker på, at vi nu har fået 
et mere fair grundlag at handle 
heste på. Det skulle vi helst vise os 
værdige til, så vi også kan beholde 
det. Ansvaret herfor ligger hos de 
handlende parter. Vi skal bestræ-
be os på at leve op til den øgede 
frihed, vi har fået med den nye lov. 
Resultatet vil forhåbentlig blive mål-
bart gennem færre tvister.

Fra Dansk Varmblods side anbefa-
les 3 måneders reklamationsret. Vi 
har som repræsentanter for både 
købere og sælgere en interesse i, at 
der i forbindelse med handler indgås 
rimelige aftaler for begge parter, så 
konflikter ikke opstår. 3 måneders 
reklamationsfrist er allerede indar-
bejdet i den standard-købekontrakt, 
der kan tilgås fra Dansk Varmblods 
hjemmeside fra Nytår.

Repræsentantskabsmødet
Det var første gang i forbundets 
historie, at repræsentantskabsmø-
det ikke blev afholdt inden for den 
tidsfrist, som vedtægterne fore-
skriver, nemlig inden 15. februar. 
Grunden kender alle. Vi kunne have 
afholdt et online-møde og der klaret 
formaliteterne, men en rigtig dialog 

i det format er besværlig, så der-
for valgte vi at flytte mødet til den 
12. juni, hvor det igen var muligt at 
mødes face to face.

For første gang blev mødet ikke 
holdt i et konferencecenter, men 
lige midt i Vilhelmsborgs store 
opvisningshal. Hallen var prydet 
af store billeder af de senere års 
guldmedaljetagere, og i det hele 
taget var det lykkedes at skabe 
en ganske fin ramme om mø-
det. Desuden blev muligheden 
for at have levende heste med på 
Repræsentantskabsmødet ud-
nyttet. Severo Jurado Lopez og 
Johnny Hansen leverede spænden-
de clinics om vigtige fokuspunkter 
i avlen af henholdsvis dressur- og 
springheste.

 
 

 

 
  

 

KØBEKONTRAKT  
Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med DLA Piper Denmark 

 

 
 
Mellem 
 
 

Navn:  
Adresse:  
By:  
Land:  
E-mail:  
CVR nr.:  
(herefter benævnt ”Køber”) 

 
og 

 
 

Navn:  
Adresse:  
By:  
Land:  
E-mail:  
CVR nr.:  
(herefter benævnt ”Sælger”) 

 
er indgået følgende aftale om køb af hesten:  

 
 
 

Navn:  
Registreringsnr.: 

 
Evt. chip nr./brændemærke:  

 
Fødselsdato: 

 
(herefter benævnt ”Hesten”) 

 

 

på de nedenfor anførte vilkår og betingelser. 
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Fra region 4 var der stillet forslag 
om ændring af reglerne for med-
lemmers tilknytning til en region: 
”Medlemmer, som har bopæl uden 
for den region, som de ønsker at 
være tilknyttet, kan ansøge at 
blive medlem i den ønskede region. 
Regionsbestyrelsen tager stilling 
til, om medlemmet kan godken-
des. Eventuelle tvister afgøres af 
Hovedbestyrelsen.”

Repræsentantskabet tilkendegav 
opbakning til forslaget, der senere 
blev behandlet på en ekstraordi-
nær generalforsamling i august, da 
forslaget kolliderede med forbundets 
vedtægter.

Derudover vedtog repræsentant-
skabet – også på forslag fra re-
gion 4 – at det i forbindelse med 
Egnethedstesten skal være muligt 
at starte en hest to gange i samme 
disciplin.

Ekstraordinært  
repræsentantskabsmøde
Det ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde blev holdt i forbindelse 
med Eliteskuet.

Hovedbestyrelsens forslag om at 
flytte repræsentantskabsmødet til 
efter Hingstekåringen blev vedtaget 
med følgende ordlyd:

Vedtægternes § 13 ændres således: 
”Ordinært repræsentantskabsmø-
de afholdes hvert år senest ultimo 
april og skal indkaldes i forbundets 

officielle medlemsblad senest 
15. februar eller ved skriftlig med-
delelse direkte til medlemmerne 
med mindst 6 ugers varsel.” 

Derudover vedtog repræsentant-
skabet et forslag, fremsat af Hanne 
Hertzberg, Norge, således, at med-
lemmer, som bor i udlandet, ind-
meldes i den region, som de måtte 
ønske tilknytning til.

Desuden gav Repræsentantskabet 
opbakning til en ændring af 
Forretningsordenen på foranledning 
af region 4, således at medlemmer, 
som har bopæl uden for en regi-
ons geografiske grænser, kan blive 
fuldgyldigt medlem af den region, 
de måtte ønske. 

Krafft Eliteskue 2021
Endelig kunne vi mødes igen ef-
ter to års ørkenvandring. Behovet 
for socialt samvær var stort, og 
derfor var det med særlig stor 
glæde, at vi i år igen kunne invi-
tere til Eliteskue med følauktion, 
Dansk Hesteforsikring Youngster 
Cup i springning, dressur for 6- og 
7-års heste samt stort landsstævne 
i springning og dressur.

Festen udeblev ikke, og den blev 
forstærket af særdeles høj kvalitet 
af de udstillede hopper og føl. Både 
hopper af føl i begge kategorier – 
springning og dressur – vidnede om 
et meget højt topniveau i Dansk 
Varmblods avl, både når det gæl-
der eksteriør, brugsegenskaber 

og afstamning. Det er en rar be-
kræftelse, som vi faktisk får hvert 
eneste år. 

Auktionen var fremragende med en 
salgsprocent på 88 og en gennem-
snitspris på 139.124 kr. Dermed 
bidrager den efterhånden ganske 
betydeligt til forbundets økonomi.

FEI/WBFSH Dressage World Breeding 
Championships for Young Horses
Verdensmesterskabet for unge 
dressurheste blev endnu en mani-
festation af de danske varmblodshe-
stes høje niveau. 5-årige Hesselhøj 
Donkey Boy (Hesselhøj Donkey 
Boy/Blue Hors Zack), opdrættet 
af Dorthe og Hans Jørgen Hoeck, 
indkasserede efter en overbevisende 
præstation den 9. guldmedalje til 
Dansk Varmblod.

I klasen for 7-års heste blev det 
til en sølvmedalje for Blue Hors 
Touch of Olympics L (Blue Hors Don 
Olymbrio/Fidermark), opdrættet af 
Anja Og Jan Petersen og redet af 
Nanna Skodborg Merrald.
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I det hele taget havde vi igen i år et 
fantastisk hold i Verden, og de dan-
ske præstationer ved disse mester-
skaber bidrager således stadig til at 
fastholde vores position som et af 
de allerstærkeste dressurhestepro-
ducenter i verden.

FEI/WBFSH Jumping World Breeding 
Championships for Young Horses
De danske heste gjorde en god figur 
på Zangersheide. Kristian Skovrider, 
Jens Hellmers og Bo K. Møller, som 
udgør vort Zangersheide udvalg, og 
som står for udtagelsen af heste til 
mesterskabet i Belgien, var meget 
tilfredse med de danske præstatio-
ner, selvom et decideret topresul-
tat udeblev. Det er jo stadigvæk 
marginaler, der adskiller de bedste 
ekvipager, og det var kun et enkelt 
nedslag, der holdt Karen Møller 
Rohde og 5-årige Evolution Ask 
DWB (Zirocco Blue VDL/Cheenok), 
opdrættet af familien Camitz fra en 
plads i den afgørende omspringning. 

WBFSH
Som et resultat af internationalise-
ringen og den globale udvikling er 
der gennemført en omstrukture-
ring af WBFSH, der bl.a. har ført til 
oprettelsen af Department Scientific 
Collaboration (afdeling for videnska-
beligt samarbejde og vidensdeling). 
Hovedopgaven er at koordinere 
videnskabelige projektor og gøre 
den nyeste viden tilgængelig for 
vore medlemmer. Afdelingen le-
des fra Dansk Varmblods kontor på 
Vilhelmsborg.

Desuden har WBFSH fået ny, flot 
hjemmeside, som kan tilgås via 
wbfsh.com. Her kan man orientere 
sig om, hvad der rører sig internati-
onalt, ligesom man kan studere de 
forskellige ranglister.

For et par uger siden gennemførte 
vi det første af en række planlagte 
webinarer i WBFSH. Her var fokus 

på genomisk selektion, og der 
deltog omkring 100 personer fra 
hele verden. Det siger sig selv, 
at webinar-formatet er særdeles 
velegnet til at bringe folk fra hele 
verden sammen på en effektiv og 
overkommelig måde. Der vil blive 
gennemført flere af slagsen i det 
nye år.

Disciplinærudvalg
Hovedbestyrelsen har henover året 
drøftet og færdigbehandlet etab-
leringen af et disciplinærudvalg og 
et regelsæt, Code of Conduct. Det 
er et regelsæt, der skal vejlede os 
i, hvordan vi bør drive vores for-
bund og fastholde en rimelig etisk 
adfærd.

Hovedbestyrelsen udpeger di-
sciplinærudvalget, der består af 
5 personer og 2 suppleanter.

Disciplinærudvalget har mulighed 
for at indkalde fagpersoner (jurist, 
dyrlæge eller andre).

Udvalget behandler indberettede 
sager fra arrangementer, men kan 
også optage og behandle sager af 
egen drift.

Disciplinærudvalgets kan desuden 
påtage sig at vurdere, om der skal 
tages handling på udtalelser, der 
bringes i pressen og/eller på de 
sociale medier.

Det nye regelsæt vil fremgå af for-
bundets Regler og Vedtægter.

Hestevelfærd
Vi bliver nødt til i endnu højere grad 
at se os selv som spillere i en global 
verden. Mange af de udfordringer 
og opgaver, der ligger foran os, kan 
vi ikke klare alene. En af dem er 
hestevelfærd, der kommer mere og 
mere i fokus. Det er vigtigt, at he-
stesektoren selv er på forkant i den 
diskussion, så dagsordenen ikke 
bliver sat af folk uden for sektoren, 
som ikke har den fornødne viden og 
forståelse.

Det går egentlig ganske godt – 
trods alt.

Det er mit indtryk, at pandemien 
ikke har skabt de store problemer 
hos den enkelte avler. Her her-
sker der endog en vis optimisme, 
der bl.a. kommer til udtryk gen-
nem nedenstående statistikker. 
Bedækningstallet stiger normalt 
med 400 – 500 fra nu af og til det 
endelige tal foreligger. Der er kåret 
735 hopper i 2021 mod 589 i 2020, 
hvilket er meget positivt. 

Som yderligere forklaring til med-
lemsstatistikken kan anføres, at 984 
medlemskaber er såkaldte fami-
liemedlemskaber, der hver dæk-
ker over 2 medlemmer. Det reelle 
medlemstal i Dansk Varmblod er 
altså 3.716. 

Det er mit indtryk, at der hersker 
en vis optimisme som følge af et 
ganske godt marked for afsætnin-
gen af heste. Flere og flere avlere 
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 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

FORSLAG 1

Ændring af § 8 stk. 2. 
Hvert år i perioden 14. til 25. 
marts skal alle regioner afholde 
generalforsamling.

Motivering:  
Da repræsentantskabsmø-
det er flyttet til senest ultimo 
april, giver det mening at flytte 
Generalforsamlingerne, så der ikke 
opstår et for langt mellemrum, mel-
lem de to begivenheder.

FORSLAG 2

Ændring af § 13 stk. 2
Datoen for fristen for indsendelse af 
forslag til repræsentantskabsmødet 
ændres til 1. februar.

Motivering:  
Da §12 stk. 1 er blevet ændret 
således at repræsentantskabsmødet 
afholdes senest ultimo april, mener 
hovedbestyrelsen at tidsfristen for 
at komme med forslag også bør 
ændres.

FORSLAG 3

Ændring af § 19 stk. 1 og stk. 2
Stk. 1 ændres til: 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Forbundets reviderede årsregnskab 
skal foreligge senest den 15. februar 
i det følgende år.

Stk. 2. ændres til: 
Hovedbestyrelsen fastsætter fri-
ster for regionernes indsendelse 
af regnskabsmateriale til brug for 
forbundets løbende regnskabsfø-
ring. Regionernes reviderede regn-
skab skal foreligge senest den 15. 
februar.

Motivering stk. 1:  
Motiveringen for at flytte 
Repræsentantskabsmødet var at 
give kontoret bedre tid til at for-
berede  mødet og færdiggøre 
regnskaber. Det er derfor selv-
følgelig nødvendigt at ændre på 
fristen for færdiggørelse af netop 
årsregnskabet.

Motivering stk. 2:  
Da det i dag er kontoret der ud-
arbejder Regionernes regnskaber 
giver det ikke længere mening at 
datoerne for fristen for færdiggø-
relsen af henholdsvis Forbundets 
og Regionernes regnskaber er 
forskellige.

oplever, at deres føl og heste bliver 
hurtigt solgt. Det er selvfølgelig et 
resultat af den produktionsnedgang, 
vi har oplevet siden krisen i 2008. 
Nu begynder der at være mangel på 
rideheste.

Trofast opbakning
Fundamentet i hesteavlen og 
i ridesporten er vores fælles interes-
se for heste, og den er usvækket. 
I en tid, hvor det sociale samvær 
omkring hestene har været svær, 
er vi blevet endnu mere bevidste 
om dets værdi. Især i begyndelsen 
af det forgangne år måtte vi dyrke 
fællesskabet omkring hestene hver 
for sig. Herimod slutningen af året 
strammer pandemien til igen, men 
i Dansk Varmblod satser vi på, at vi 
kommer igennem det værste inden 
marts.

I uge 10, 2022 er vi tilbage 
i Herning. Det er jeg helt sikker på 
– det bliver fantastisk!

 

TAK
Jeg vil gerne på Dansk 
Varmblods vegne sige tak til de 
mange, der ulønnet har ydet en 
aktiv indsats for Dansk Varmblod 
i det forløbne år. Det være sig 
i de forskellige udvalg, i regions-
bestyrelserne, repræsentant-
skabet eller som hjælper ved de 
mange arrangementer. 

Der skal også lyde en stor tak til 
alle ansatte på vort kontor, som 
har udvist en utrolig høj grad af 
omstillingsparathed og vilje til at 
yde en ekstra indsats i et svært 
år. Tak til Hovedbestyrelsen og 
Avlsledelsen for godt samarbej-
de og til alle vore sponsorer og 
samarbejdspartnere.
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Ledelsespåtegning
Hovedbestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Dansk
Varmblod for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Mårslet, den 14. februar 2022
Den daglige ledelse:

Casper Cassøe Krüth
direktør

Hovedbestyrelsen:

Jan Pedersen
formand

Per Christian Springborg Kristian Bech

Inge Madsen Mette Hansen Jørn Jensen

Ulrik Kristensen Jens Hellmers
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Den folkevalgte revisors erklæring – en del af ledelsespåtegningen

Konklusion

Jeg har som folkevalgt revisor fået forlagt årsregnskabet for Dansk Varmblod for regnskabsåret 1. ja-
nuar – 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Mine spørgsmål i forbindelse med gennemgangen af det forelagte materiale er besvaret af den daglige
ledelse og hovedbestyrelsen. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Jeg er orientereret om revisionshandlinger foretaget af den statsautoriseret revisor.

Mårslet, den 14. februar 2022

Jørn Abildgaard
folkevalgt revisor

Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til hovedbestyrelsen i Dansk Varmblod

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Varmblod for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbe-
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 14. februar 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 61 71

Peter U. Faurschou
statsaut. revisor
mne34502

Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

Ledelsesberetning

Oplysninger om foreningen

Navn Dansk Varmblod
Adresse, postnr., by Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet

CVR-nr. 26 68 23 12
Stiftet 1. januar 1970
Hjemstedskommune Aarhus
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse Jan Pedersen, formand
Per Christian Springborg
Kristian Bech
Inge Madsen
Mette Hansen
Jørn Jensen
Ulrik Kristensen
Jens Hellmers

Daglig ledelse Casper Cassøe Krüth, Direktør

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Dansk Varmblod er et forbund, som har til formål at fremme avlen af danske varmblodsheste,
herunder:

 at fremme rationel og systematisk avl af varmblodsheste, der er velegnet til brug i ridesporten

 at udbrede kendskabet til og stimulere interesse for avl af danske varmblodsheste

 at iværksætte egnede foranstaltninger med henblik på markedsføring og afsætning af danske
varmblodsheste.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 527 t.kr. mod et overskud på 5 t.kr.
sidste år, og foreningens balance pr. 31. december udviser en egenkapital på 6.553 t.kr.

Årets resultat udgøres af et overskud for forbundet på 526 t.kr. samt et overskud for regionerne på
13 t.kr. Samlet set giver dette et resultat efter skat på 539 t.kr.

2021 har været et år hvor forbundets omstillings parrathed kom på prøve. Der skulle arrangeres
meget nyt og meget var anderles som følge af Covid-19 pandemedien.

Årets resultat er tilfredsstillende.

Investeringen i Skagen Fondene blev primo 2022 trukket hjem grundet usikkerheden i forbundets
aktivitet, da økonomi udvalget ville have midlerne stående kontant såfremt der var ting som der skulle
tages højde for i en usikker periode.

Sekretariatet har arbejdet underbemandet hele 2021 for at gennemføre den usikre tid.

Dansk Varmblods auktioner, forbundets trofaste sponsorer samt royalty betalingen fra DV Event A/S
har været afgørende for årets resultat.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for forbundets
finansielle stilling.

Forventet udvikling

For 2022 budgetterer forbundets ledelse med et overskud på 279 t.kr. Ledelsen forventer fortsat en
opbremsning i medlemstilbagegangen og i faldet af fremstillede heste.
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Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2021 2020

Nettoomsætning 9.891.188 7.916.548
Andre driftsindtægter 2.503.747 3.564.616
Andre eksterne omkostninger -6.703.110 -5.657.447

Bruttoresultat 5.691.825 5.823.717
2 Personaleomkostninger -4.831.513 -5.364.254

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -250.317 -368.573

Resultat før finansielle poster 609.995 90.890
Finansielle indtægter 40.259 0
Finansielle omkostninger -31.436 -207.214

Resultat før skat 618.818 -116.324
3 Skat af årets resultat -92.100 120.969

Årets resultat 526.718 4.645

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 526.718 4.645

526.718 4.645

8
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Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note kr. 2021 2020

AKTIVER
Anlægsaktiver

4 Materielle anlægsaktiver
Ridebane-bund 0 45.000
Biler 183.333 0
Seges App 149.040 198.720
Indretning af lejede lokaler 57.333 63.500
Inventar 372.016 456.819

761.722 764.039

5 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder, DV Event A/S 500.000 500.000
Kapitalandele i associerede virksomheder, World Cup

Herning P/S 167.000 167.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 2.669.355

667.000 3.336.355

Anlægsaktiver i alt 1.428.722 4.100.394

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 209.646 242.219

209.646 242.219

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 865.547 435.720
Mellemregning med regionerne 0 1.160
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 78.962 1.011.628
Udskudte skatteaktiver 119.600 211.700

6 Andre tilgodehavender 130.151 187.232
Periodeafgrænsningsposter 310.996 393.992

1.505.256 2.241.432

Likvide beholdninger 4.230.532 416.195

Aktiver vedrørende regionerne 2.235.158 2.132.837

Omsætningsaktiver i alt 8.180.592 5.032.683

AKTIVER I ALT 9.609.314 9.133.077
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Dansk Varmblod
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note kr. 2021 2020

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, Hovedforbundet 4.433.129 3.906.411
Egenkapital, Regionerne 2.119.569 2.106.263

Egenkapital i alt 6.552.698 6.012.674
Gældsforpligtelser

7 Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld 460.439 459.112

460.439 459.112
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.038.232 778.300
Mellemregning med regionerne 119.767 0
Deposita 2.000 2.000

8 Anden gæld 1.220.704 1.605.745
Periodeafgrænsningsposter 99.885 248.672
Forpligtelser vedrørende regionerne 115.589 26.574

2.596.177 2.661.291

Gældsforpligtelser i alt 3.056.616 3.120.403

PASSIVER I ALT 9.609.314 9.133.077

1 Anvendt regnskabspraksis
9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

10 Sikkerhedsstillelser
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Dansk Varmblod
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.
Egenkapital,

Hovedforbundet
Egenkapital,
Regionerne I alt

Egenkapital 1. januar 2020 3.901.766 2.052.633 5.954.399
Overført via resultatdisponering 4.645 53.630 58.275

Egenkapital 1. januar 2021 3.906.411 2.106.263 6.012.674
Overført via resultatdisponering 526.718 13.306 540.024

Egenkapital 31. december 2021 4.433.129 2.119.569 6.552.698
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Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Varmblod for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for klasse B-virksomheder med de nødvendige tilpasninger i forhold til præsentation af
balancen.

Foreningen har med virkning for regnskabsåret 2021 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27.
december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket forening-
ens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet krav
om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg, hvilket omfatter kontingenter, tilmeldingsgebyrer, billetsalg samt sponsorater,
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret, og hvis indtægten kan
opgøres pålidelig samt forventes modtaget.

Nettoomsætning indregnes eksl. moms.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i årets løb, herunder omkostnin-
ger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost-
ninger til social sikring m.v. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod-
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, som er vurderet til 3-5 år.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med eventuel-
le nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og re-
vurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-
rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger samt kurstab vedrørende værdipapirer.
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Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost-
prisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver
indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Modtaget udbytte,
der overstiger den akkumulerede indtjening i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed i
ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, som virksomheden planlægger at beholde til udløb, måles til amortiseret kostpris
opgjort på basis af den effektive rente på anskaffelsestidspunktet. Kursregulering indregnes i resultat-
opgørelsen som en finansiel post.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i associerede virksomhe-
der vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi-
en opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt
brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-
prisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indikationer på, at et
tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter kassebeholdning og bankindestående.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved
lånopta-gelse til kostpris og måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrø-
rer indtægter i efterfølgende regnskabsår.

2 Personaleomkostninger
Lønninger 4.508.256 4.958.586
Pensioner 250.157 316.225
Andre omkostninger til social sikring 73.100 89.443

4.831.513 5.364.254

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 8 10

3 Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat 92.100 -120.969

92.100 -120.969
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Dansk Varmblod
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

kr.
Ridebane-

bund Biler Seges App

Indretning af
lejede

lokaler Inventar I alt

Kostpris 1. januar 2021 1.541.812 0 248.400 63.500 1.712.333 3.566.045
Tilgange 0 200.000 0 8.000 0 208.000

Kostpris 31. december 2021 1.541.812 200.000 248.400 71.500 1.712.333 3.774.045

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 1.496.812 0 49.680 0 1.255.514 2.802.006
Afskrivninger 45.000 16.667 49.680 14.167 84.803 210.317

Af- og nedskrivninger 31. december 2021 1.541.812 16.667 99.360 14.167 1.340.317 3.012.323

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2021 0 183.333 149.040 57.333 372.016 761.722

5 Finansielle anlægsaktiver

kr.

Kapitalandele i
dattervirksomhe

der, DV Event
A/S

Kapitalandele i
associerede

virksomheder,
World Cup

Herning P/S

Andre
værdipapirer og

kapitalandele I alt

Kostpris 1. januar 2021 500.000 167.000 1.866.800 2.533.800
Afgange 0 0 -1.866.800 -1.866.800

Kostpris 31. december 2021 500.000 167.000 0 667.000

Værdireguleringer
1. januar 2021 0 0 802.555 802.555

Årets afkast 0 0 -802.555 -802.555

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2021 500.000 167.000 0 667.000

Navn Ejerandel

Dattervirksomheder
DV Event A/S  %100,00

Associerede virksomheder
World Cup Herning P/S  %33,33

kr. 2021 2020

6 Andre tilgodehavender
Deposita 0 6.628
Mellemregning, Rideklubben 0 8.478
Mellemregning, DAV 0 20.771
Andre tilgodehavender 130.151 151.355

130.151 187.232

15 17

Bilag 1 – Projektopdelt resultatopgørelse

t.kr. Indtægter
Omkost-

ninger

Netto-
resultat

2021
Budget

2021
Regnskab

2020

Kontingenter 3.050 1.300 1.750 1.581 1.841
Administration 3.149 3.719 -570 -1.116 -1.660
Møder repræsentantskab 0 356 -356 -247 -224
Hingstekåring 3 60 -57 0 0
Forbesigtigelse 154 258 -104 34 32
Materialprøve 620 655 -35 31 -11
Springhesteprogram 2 4 -2 -6 -5
Egnethedstest 165 112 53 41 -36
Hoppekåring 717 821 -104 42 -43
Kåring USA 0 0 0 -26 4
Elitehoppeskue 342 736 -394 -149 -45
Følskuer 82 232 -150 -155 -189
Avlsledelse 0 454 -454 -459 -450
World Cup 11 5 6 0 0
Stationsafprøvning, hopper 271 224 47 13 15
Hingste liste/delkåring 810 192 618 675 697
Auktion 1.644 1.059 585 210 139
Markedsføring 0 237 -237 -259 -244
Ung i Dansk Varmblod 0 9 -9 -17 -17
VM for Ungheste Dressur 0 42 -42 -66 -14
VM for Ungheste Spring 4 34 -30 -67 -7
Stalden 0 22 -22 -23 -23
UVM samling/udtagelse 26 54 -28 -35 0
Uddannelse 0 13 -13 0 -10
WBFSH 149 88 61 8 53
Drift Vilhelmsborg 957 852 105 108 81

12.156 11.538 618 118 -116

Total, regioner 631 618 13 0 54
Skat af årets resultat 0 92 -92 0 121

Total Dansk Varmblod 12.787 12.248 539 118 59

Noter til projektopdelt resultatopgørelse

A Resultat i regioner

t.kr. Indtægter
Omkost-

ninger
Resultat

2021
Resultat

2020
Egenkapital

2021

Region 1 44 50 -6 29 212
Region 2 48 74 -26 22 162
Region 3 30 29 1 2 110
Region 4 153 123 30 16 524
Region 5 141 119 22 -18 440
Region 6 87 89 -2 10 460
Region 7 128 134 -6 -7 203
Region 8 0 0 0 0 8

631 618 13 54 2.119
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BUDGET 2023
PRISER OG GEBYRER 2022 2021 2020 2019 2018

Kontingent, enkelt 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392

Kontingent, familie 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596

Ung i DV m/blad  
(beløbet er ikke omfattet moms – ændret fra 2017) 875 875 875 875 875

Ung i DV u/blad  
(beløbet er ikke omfattet moms – ændret fra 2017) 375 375 375 375 375

Seniorkontingent 65+ u/blad 400 400 400 400 400

Medlem af Rideklubben som voksen  
(beløbet er ikke omfattet moms) 300 300 300 300 300

Forbesigtigelse 1.200 1.160 1.160 1.160 1.160

10-dages test for hingste 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

35-dages prøve for hingste 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500

Hingste på hingstelisten 5.000 4.800 4.800 4.800 4.800

Gebyr f. SEGES | Heste’s hingsteliste 276 276 276 276

Udenlandske hingste skal ansøges og betales  
af hoppeejerne pr. hoppe (inkl SEGES gebyr kr. 132,-) 700 680 680 680 680

Tillæg for ansøgning om brug af hingst udover ansøgningsfrist 500 400 400 400 400

Ansøgning om brug af hingst, der på ifolingstidspunktet  
ikke havde bestået en af DV godkendt afprøving                    1.500 1.440 1.440 1.440 1.400

Eksteriør hoppekåring, anmeldelse  
inkl. stambogsføring, certifikat, stambog 800 800 800 800 800

Sadelkåring 1 disciplin 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200

1-dagsafprøvning 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Liniær hjemmekåring (1 dommer, se varmblod.dk) 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

Mærkning, central plads 584 220 216

Opret hest i 4 generationer v. SEGES 276 262

Opret hest i 4 generationer v. DV 280 280

Stationsafprøvning af hopper inkl. Kåring 7.550 7.550 7.550 7.550 7.750

Eliteskuet ekskl. opstaldning 840 840 840 840 840

Egnethedstest medlem 460 460 460 460 460

Egnethedstest ikke medlem 600 600 600 600 600

Tilmelding til følskue ekskl. mærkning 240 240 240 240 240

Afkoms samlinger 500 500 500 500 500

Hingstekåring/DV Event

Showklasser 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500

Kåring af hingste 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500

Unghestechampionat 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500

Efterkåring af hingste 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000

Rådgivning, køb af hingste i udlandet E regning E regning E regning E regning E regning

Ekspeditionsgebyr Hovedbestyrelsen/avlsledelsen 400 400 400 400 400

Flyttegebyr 240 240 240 240 240

Gebyr ved for sen tilmelding 400 400 400 400 400

Alle priser er ekskl. moms

Tkr.     

Projekter:       
01 Kontingent 1.742
02 Administration -1.364
04 Møder, HB/FU -244
 6 Kurser 0
30 Avlsledelse -464

Resultat administration m.v. -330

20 Forbesigtigelse 34
21 Hingsteafprøvning 34
23 Springhesteprogram 0
24 Egnethedstest 62
25 Hoppekåring 112
25A Kåring USA 0
26 Elitehoppeskue -349
27 Interstallion 0
29 Følskuer -181
34 Hoppeafprøvning 52
37 Hingsteliste 606
39 Auktioner 466
43 Markedsføring -299
49 Ung i Dansk Varmblod -17
50 VM for Ungheste (dressur) -58
51 VM for Ungheste (spring)  -49
55 Stalden -23
67 Udvalget for udd. og inform. -35
70 WBFSH Adm. 37
80 Drift af Vilhelmsborg 217

  Resultat avlsforanstaltninger  
og markedsaktiviteter 608

 RESULTAT 279
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TABEL 1: DANSK VARMBLOD I TAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal medlemmer pr. 31.12 5854 5692 5321 4685 4618 4279 3917 3624 3437 3159 3027 2895 2794 2732

Antal hingste på DV's hingsteliste 141 146 144 125 106 100 86 80 81 89 93 93 88 88

Antal stambogsførte hopper 30136 31183 32144 32970 33837 34523 35183 35772 36356 36895 37540 38185 38774 39509

          - heraf DH 8989 9452 9890 10302 10768 11168 11536 11852 11486 11800 12147 12483 12821 13304

          - heraf DS 17938 18443 18915 19297 19667 19931 20203 20457 20706 20922 21196 21469 21698 21928

          - heraf DR/FOR 846 925 976 1008 1039 1061 1081 1100 1117 1126 1150 1186 1208 1230

Antal nykårede i alt 1294 1047 961 826 867 686 686 589 584 539 645 645 589 735

          - nykåret DH 595 463 438 412 466 400 368 316 318 314 347 336 338 483

          - nykåret DS 607 505 472 382 370 264 272 254 249 216 274 274 229 230

          - nykåret DR 8 13 4 3 2 3 2 2 4 2 2 4 6 1

          - nykåret FOR 84 66 47 29 29 19 18 17 13 7 22 32 16 21

Antal føl til følskuer 901 959 750 583 590 503 519 521 613 525 561 631 410 557

Optælling af kåringer 2021

*DS *FOR-F1 *FOR-F3 *RDH *RDS *ROR-F1 BRDH DH DR DS FOR-F1 FOR-F2 FOR-F3 GRDH RDH RDS ROR-F2 ROR-F3 SRDH

48 4 1 21 4 2 23 222 1 113 6 2 2 4 196 65 2 2 17 735

DH DS DR FOR

483 230 1 21 735

TABEL 2: BEDÆKNINGER OG FØL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total antal bedækninger 
med DV-hingste

5330 4666 4009 3149 3051 2984 2745 2785 3031 3235 3162 3150 3200 2732

heraf antal bedækninger, hvor 
hoppen er registreret hos DV

4174 3350 3010 2565 2489 2450 2484 2509 2767 2701 2633 2845 2924 2430

Antal DV-registrerede føl 2971 2874 2443 2136 1774 1635 1667 1643 1668 1716 1860 1783 1787 1842
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Antal medlemmer pr. 31.12 5854 5692 5321 4685 4618 4279 3917 3624 3437 3159 3027 2895 2794 2732
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          - nykåret DR 8 13 4 3 2 3 2 2 4 2 2 4 6 1

          - nykåret FOR 84 66 47 29 29 19 18 17 13 7 22 32 16 21
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*DS *FOR-F1 *FOR-F3 *RDH *RDS *ROR-F1 BRDH DH DR DS FOR-F1 FOR-F2 FOR-F3 GRDH RDH RDS ROR-F2 ROR-F3 SRDH

48 4 1 21 4 2 23 222 1 113 6 2 2 4 196 65 2 2 17 735

DH DS DR FOR

483 230 1 21 735

TABEL 2: BEDÆKNINGER OG FØL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total antal bedækninger 
med DV-hingste

5330 4666 4009 3149 3051 2984 2745 2785 3031 3235 3162 3150 3200 2732

heraf antal bedækninger, hvor 
hoppen er registreret hos DV

4174 3350 3010 2565 2489 2450 2484 2509 2767 2701 2633 2845 2924 2430

Antal DV-registrerede føl 2971 2874 2443 2136 1774 1635 1667 1643 1668 1716 1860 1783 1787 1842

DANSK  
VARMBLOD 

I TAL 2021

TABEL 3: BEDÆKNINGER MED HINGSTE OPSTALDET I UDLANDET

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal bedækkede hopper med udenlandsk 
hingst, efter ansøgning 

148 232 161 139 145 187 206 240 192 282 206 205 208 222

Antal bedækkede hopper med udenlandsk 
hingst, kåret i Dansk Varmblod

80 92 71 72 81 50 39 41 21 15 31 54 38 39

 I alt antal bedækkede hopper 228 324 232 211 226 237 245 281 213 297 237 259 246 261

Antal udenlandske hingste, efter ansøgning 60 88 67 67 71 77 75 88 85 85 76 91 80 73

Antal udenlandske hingste, kåret i Dansk 
Varmblod

24 12 21 24 28 12 12 17 11 8 16 28 20 20

Total antal hingste 84 101 88 91 99 89 87 105 96 93 92 119 100 93

TABEL 4: HOPPEKÅRINGSSTATISTIK

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SOMMERKÅRING 389 225 208 141 171 163 146 128 146 134 148 136 96 92

EFTERÅRSKÅRING 619 660 614 472 611 494 483 421 410 361 360 320 345 413

EGNETHEDSTESTER 204 97 91 168 0 0 0 0 0 0 0 0 24

HJEMMEKÅRING/PRIVAT-
KÅRING

82 65 48 45 85 29 31 40 28 45 59 28 77 127

ÉN-DOMMER-KÅRING 79 161 75 79

I ALT 1294 1047 961 826 867 686 660 589 584 540 646 645 645 735

TABEL 5: OVERSIGT OVER ANTAL AFPRØVEDE HOPPER 

År
Sadel-
kåring

Stations-
afprøvning

1-dags-
afprøvning

3-års
I alt

Sadelkåring
ældre

Stations- 
afprøvning

ældre
1-dags.
ældre

Egnetheds-
test Total

1995 100 11 51 162 173 335

1996 225 - 47 272 150 422

1997 324 - 14 338 147 485

1998 300 - 6 306 27 11 120 464

1999 346 - 8 354 34 8 104 458

2000 279 24 7 310 39 8 6 117 480

2001 259 49 8 316 46 5 10 102 479

2002 306 47 4 357 27 2 3 105 494

2003 263 41 5 309 36 21 6 197 569

2004 269 45 2 316 37 16 5 180 554

2005 305 58 6 369 26 7 7 183 592

2006 339 28 1 368 78 6 8 198 658

2007 343 8 3 354 79 9 23 218 683

2008 386 26 5 417 92 7 38 239 793

2009 334 21 1 356 100 12 23 221 712

2010 374 24 1 399 146 8 23 200 776

2011 286 43 0 329 123 15 29 185 681

2012 299 57 4 360 152 20 14 146 691

2013 204 41 0 245 104 20 11 142 522

2014 163 51 0 214 121 19 12 158 524

2015 167 31 1 199 112 10 11 123 455

2016 155 32 0 187 90 10 4 129 420

2017 140 41 0 181 81 8 7 104 381

2018 111 34 0 145 90 11 4 127 377

2019 135 19 0 154 73 7 0 121 355

2020 132 22 1 155 89 6 7 0 257

2021 143 28 0 171 89 7 1 135 403
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Covid-19 har påvirket alle brancher 
verden over og naturligvis også 
Dansk Varmblod. Heldigvis ser det 
faglige niveau ikke ud til at være 
påvirket, og den gennemsnitlige 
kvalitet er fortsat stigende. 

På hoppesiden er alt forløbet som 
normalt i 2021 og det er glæde-
ligt, at der er kåret væsentligt flere 
hopper (735 hopper i 2021 mod 
589 i 2020). Covid-19 restriktio-
nerne blev heldigvis lempet, så det 
var muligt at afholde sommerens 
eksteriørkåringer, sadelkåringer, 
2-års bedømmelser samt følskuer 
på sædvanlig vis. Eliteskuet kunne 
også igen afvikles til alles glæ-
de. Det måtte jo desværre aflyses 
i 2020 pga. Covid-19. 

Siden 2018 har Dansk Varmblod 
tilbudt muligheden for at få kåret 
hopperne hjemme hos avleren af 
kun én dommer (max. kåring i DS, 
med mindre hoppen kan tildeles et 
”R”). Én-dommerkåringerne er ble-
vet yderst populære, da det er let 
for avleren og ikke kræver hverken 
transport eller forudgående træ-
ning. I 2021 er der således blevet 
én-dommerkåret hele 108 hopper 
(mod 84 i 2020).

Kompliceret forbesigtigelse og 
hingstekåring
På hingstesiden har Covid-19 der-
imod lavet gevaldige benspænd. 
Den planlagte forbesigtigelse 
i december 2020 blev først rykket til 
januar 2021 i håb om, at Covid-19 
smittetallet ville falde og forsam-
lingsforbuddet lempes. Desværre 
skete der det modsatte, og de to 

AVLSFAGLIG BERETNING FOR 2021

ENDNU ET ÅR MED 
COVID-19 

SOM MODSPILLER
Af Karina Christiansen
Avlskonsulent for Dansk Varmblod

planlagte centrale forbesigtigelser 
måtte i sidste øjeblik ændres til 
hjemmebesigtigelser, da forsam-
lingsforbuddet blev nedsat til 5. 
Både hingsteholdere og Avlsledelsen 
udviste stor velvillighed over for 
denne alternative forbesigtigelse. 
Avlsledelsen var således på hjem-
mebesøg på 37 forskellige lokationer 
i Jylland, Fyn og på Sjælland. 

Avlsledelsen var således på hjemmebesøg på  

37 forskellige lokationer i Jylland, Fyn  

og på Sjælland.

På dette tidspunkt vidste forbun-
det allerede, at hingstekåringen 
i Herning ikke ville kunne gennem-
føres. I stedet blev der arbejdet 
på at afvikle hingstekåringen på 
Vilhelmsborg uden tilskuere, men 
med live streaming. Dette viste sig 
desværre også at være umuligt. 

Selvfølgelig er det klart en fordel at 
se hingstene samlet under ensar-
tede forhold. Men da det ikke var 
muligt i år, blev næstbedste løs-
ning, at avlsledelsen igen måtte 
tage turen rundt til hingsteholderne. 
Medlemmerne af avlsledelsen er 
heldigvis erfarne folk, der sikrede, 
at den faglige vurdering var i top, 
selvom sammenligningsgrundlaget 
manglede. 

Den største effekt Covid-19 havde 
på fagligheden var, at hingstehol-
derne mistede udstillingsvinduet 
i Herning og at det var svært for 
hoppeejerne at få overblik over den 
nye årgang. Hingsteholderne har 
dog været gode til at lave virtuel-
le hingstefremvisninger og Dansk 
Varmblod producerede i forbindelse 
med hjemmekåringen en webside 
med videoer af både de godkendte 
og ikke godkendte hingste. Men 
det er naturligvis ikke det samme, 
som at se hingstene live og have 
mulighed for at gå en tur i stalden. 
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Vi krydser fingre for, at omikron 
topper i slutningen af januar, som 
myndighederne forudsiger, så vi kan 
mødes i Herning i marts 2022. 

10-dages observationstest og ny virus
Siden 2020 har det været et krav 
fra Dansk Varmblod, at alle god-
kendte unghingste skal være te-
stet under rytter, før de sættes 
i avlen. I Dansk Varmblod udbydes 
10-dages observationstesten, hvor 
der ikke gives karakterer for at 
undgå at hingstene bliver presset 
unødigt. I stedet trænes hingstene 
let og observeres mht. tempera-
ment, ridelighed og staldopførsel 
samt tjekkes for stereotypier og 
strubepibere. 

Det skulle i foråret 2021 hurtigt 
vise sig, at Covid-19 ikke var 
Dansk Varmblods eneste modspil-
ler. I Spanien udbrød der i marts 
mdr. herpesvirus ved det store 
Sunshine stævne i Valencia og det 
spredte sig hurtigt til andre lan-
de. I Tyskland valgte man på den 
baggrund at aflyse forårets 14-da-
ges teste af hingste (pendant til den 

danske 10-dages test) og således 
give bedækningstilladelse til alle 
nykårede hingste uden forudgående 
rideprøve. 

I Danmark var der derimod godt 
styr på herpessituationen. Den 
smitte, der var få steder, var ind-
dæmmet og det var derfor forsvar-
ligt at gennemføre 10-dage testen. 
Således stillede alle godkendte 
hingste fra kåringen, på nær de 
godkendte fra Helgstrand Dressage, 
til 10-dages test. Hingstene fra 
Helgstrand Dressage var nemlig 
også kåret i Tyskland, hvor de jf. de 
tyske regler kunne få bedæknings-
tilladelse uden prøve. Men altså 
ikke i Danmark. Sagen blev drøftet 
indgående i Hovedbestyrelsen. De 
besluttede, at det ikke var muligt 
at dispensere for manglende prøve. 
Dette ville undergrave det danske 
afprøvningssystem og ikke være 
retfærdigt over for de hingsteholde-
re, som allerede havde sendt deres 
hingste til 10-dages test. 

Øget fokus på velfærd
I Tyskland er der kommet nye 
retningslinjer for ”velfærd i heste-
sport”. Disse retningslinjer fore-
skriver bl.a., at heste ikke må få 
målrettet uddannelse, før de er 
30 måneder. Det rammer naturligvis 
især trav-og galopsporten, hvor he-
stene starter løb allerede som 2-års. 
Men de nye retningslinjer påvirker 
også de tyske hingstekåringer, som 
traditionelt ligger om efteråret. I 
2021 har de tyske forbund foreløbigt 

imødekommet de nye regler ved at 
rykke nogle af kåringerne til et par 
måneder senere samt ikke at tillade 
adgang for hingste født efter juli 
2019. De nye regler vil dog sand-
synligvis også påvirke de tidlige-
re hingsteafprøvninger i foråret, 
da hingstene jo er nødsaget til 
at få målrettet træning inden da. 
Drøftelserne er endnu ikke færdige 
i Tyskland, men det er muligt, at 
der vil ske ændringer i deres af-
prøvningssystem. I dag har de en 
14-dages test med karaktergivning, 
som Dansk Varmblod godkender på 
lige fod med den danske 10-dages 
test, hvis den aflægges inden inse-
minering. Dvs. den kan berettige 
til 1-års bedækningstilladelse. Hvad 
resultatet bliver i Tyskland og om 
en evt. ændret prøve stadigvæk vil 
kunne godkendes i Dansk Varmblod, 
kan der først tages stilling til, når 
noget endeligt foreligger. 

Der er ingen tvivl om, at der i frem-
tiden vil komme en større bevågen-
hed på hestenes velfærd. Ikke kun 
inden for ridning, men også inden 

for avlen og den måde hvorpå, vi 
behandler vores avlsdyr. De seneste 
år er de såkaldte hvalpefabrikker 
kommet i medierne og har fået 
befolkningens årvågenhed. Vi skal 
fremtidssikre, at det samme ikke 
sker for hesteavlen. 

I Danmark har vi allerede den danske hestelov,  
der stiller krav til boksstørrelse, lys og luft,  

adgang til fold m.v. Endnu findes noget  
tilsvarende ikke i udlandet.

I Danmark har vi allerede den 
danske hestelov, der stiller krav til 
boksstørrelse, lys og luft, adgang til 
fold m.v. Endnu findes noget tilsva-
rende ikke i udlandet. Inden for 
fuldblodsavlen har man udarbejdet 
nogle velfærds guidelines målrettet 
avl og opdræt af fuldblodsheste. 
Disse guidelines giver anbefalinger 
mht. størrelse af folingsbokse, 
hegnsmateriale, håndtering af 
hingste i forbindelse med naturlig 
bedækning, håndtering af drægtige 
hopper, håndtering af foling og 
fravænning, management (smed, 
ormekure, vacciner m.v.) samt 
meget mere. I World Breeding for 
Sport Horses (sammenslutningen af 
varmblodsforbund) har man talt om 
at lave nogle tilsvarende guidelines. 
Det er nemlig vigtigt at være på 
forkant med udviklingen, så heste-
sektoren sikres medbestemmelse. 
Ellers vil andre, måske uden den 
fornødne viden og forståelse, lave 
reglerne.
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Avlsplan 2030 – hvad sker der? 
I 2020 blev en ny 10-årig avls-
plan godkendt på Repræsentant-
skabsmødet. Den udstikker ret-
ningslinjer for, hvordan avlen 
skal udvikle sig de kommende år. 
Avlsplan 2030 består af en lang 
række idéer og tiltag. Planen er, at 
hvert emne skal undersøges nær-
mere i løbet af de kommende år. 
Nogle af emnerne vil kunne gen-
nemføres, mens andre – efter en 
grundigere undersøgelse – måske 
viser sig ikke at være implemen-
terbare. Det er vigtigt at holde sig 
for øje, at avlsplanen skal være 
smidig og følge med tiden. Det er 
altid svært at spå om fremtiden og 
nogle af de idéer, der lige nu virker 
åbenlyse til at kunne skabe avls-
forbedring, er måske forældet om 
10 år, fordi den globale avl er gået 
i en anden retning eller har rykket 
sig hurtigere end forventet. 

Flere af emnerne i avlsplan 2030 
er allerede implementeret, bl.a.: 
fjernelse af testrytter til sadel- og 
stationsafprøvning af hopper; fjer-
nelse af oprangering ved kåring; 

øget fokus på at hopperne ved 
sadelkåring er redet i korrekt tempo 
og kan søge ned og frem; at spring-
betonede hopper til eksteriørkåring 
nu også bedømmes via det lineære 
skema for springheste, selvom de 
ikke bedømmes i løsspringning; 
øget dialog om indavlens negative 
konsekvenser i forbindelse rådgiv-
ning om hingstevalg. 

Desuden er mange andre punkter 
igangsat, bl.a.: konstant optime-
ring af afprøvningen af hingste 
(senest er løsspringningen taget ud 
af springhingstenes 35-dages test, 
så de nu udelukkende bedømmes 
i springning med rytter). Etablering 
af kvalificeret hjælper-team (beri-
der Karsten Pedersen er foreløbig 
tilknyttet som fast koordinator 
til løsspringningsarrangementer 
samt løsvisning til Hingstekåring 
og Eliteskue). Præstation i afstam-
ningen inddrages i stigende grad 
i bedømmelsen i forbindelse med 
hoppe- og hingstekåring for at ska-
be en større sikkerhed i selektionen. 
Løbende stillingstagen til nye gen-
tests for arvelige sygdomme (senest 

I 2022 HAR AVLSLEDELSEN VALGT AT FOKUSERE PÅ FØLGENDE EMNER:
  Det nuværende avlsmål disciplinopdeles i dressur og springning  
med differentieret vægtning af de lineære egenskaber, der har  
størst betydning for præstation på topniveau.

  Definition af hvad der menes med ”præstationsavl”.
  Modernisering af B-A- og S-heste systemet.
  En objektiv og disciplinopdelt definition af ridelighed.

har PSSM2, hvilket er en arvelig 
form for nyreslag, været drøf-
tet. Der er dog endnu ikke fundet 
genmutationer, der med sikkerhed 
kan relateres til PSSM2, hvorfor en 
gentest pt. ikke er relevant).

Fokus på de bedste avlshopper
Et af de emner fra Avlsplan 2030, 
der også blev implementeret i 
2021, er mere fokus på de gode 
hoppestammer og bedste avlshop-
per via udpegning af ”Årets Ældre 
Dressur-og Springhoppe” i for-
bindelse med Eliteskuet. Stærke, 
gennemslagskraftige hopper, der 
er stabile i leveringen af afkom af 
høj kvalitet inden for avl og sport, 
har stor betydning for, hvor hurtig 
avlsfremgang et forbund kan opnå. 
Mens verdens bedste hingste i vidt 
omfang er tilgængelige for alle, så 
er adgangen til de bedste avlshop-
per langt vanskeligere. Det er derfor 
de stærke hoppestammer, som 
bærer avlen frem.

Årets Ældre Springhoppe og modta-
ger af Landos vandrestatuette blev 
i 2021 elite- og sølvmedaljehoppen 

Diana 208333dw0401797 ESRDH 
fra Carsten Carstensens stærke 
hoppestamme. Diana opnåede 
i 2017 guld for afkomssamling. Hun 
er særdeles frugtbar og har indtil 
videre fået 14 føl, heraf de to kå-
rede hingste Hattrick DVH 1141 og 
Casanova Hästak DVH 1231 samt 
den godkendte hingst CC Contador 
DWB. Både Hattrick og helbroren 
Handybeat er S-heste i spring-
ning. I øvrigt kommer vinderen af 
35-dages testen 2021 i springning 
Zodiac D ud af samme hoppestam-
me som Diana. 

Årets Ældre Dressurhoppe og mod-
tager af Matinés vandrestatuette 
blev eliteguldmedalje- og Årets hop-
pe fra Eliteskuet 2006 Bøgegårdens 
Don Romina 208333dw200300120 
EGRDH, opdrættet af Theodor 
Schmidt. Hun er ud af den fan-
tastiske ”Joy-stamme”, som nok 
er mest kendt for at levere pri-
ma springheste. Men stammen 
har også, netop via Bøgegårdens 
Don Romina, markeret sig stærkt 
som dressurhesteproducenter. 
Bøgegårdens Don Romina er mor 
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til den 3-dobbelte UVM guldvinder 
i dressur Elitehingsten Sezuan DVE 
1110. Blandt hendes foreløbige 12 
afkom er også guldmedalje- og 
Årets hoppe 2016 Straight Horse 
Sezuanna samt sølvmedaljehop-
pen Staight Horse Ascenzione, der 
i 2021 vandt Nürnberger Burg Pokal 
med Helen Langehanenberg. 

I 2022 implementeres endnu et 
punkt fra Avlsplan 2030, nemlig 
udpegning af Årets Bedste Avler. 
Hvem der bliver, bliver afsløret  
i forbindelse med Repræsentant-
skabsmødet i april 2022. 

Omstrukturering i World Breeding 
Federation for Sport Horses
Siden 2000 har Dansk Varmblod 
haft ansvaret for WBFSH sekretari-
at, hvilket bl.a. har omfattet daglig 
korrespondance med de over 80 
medlemsforbund fra hele verden; 
opdatering af hjemmesiden samt 
planlægning af den årlige general-
forsamling med tilhørende faglige 
seminar og workshops. I 2016 fik 
WBFSH ansat en daglig leder Nadine 
Brandtner, der er bosiddende 
i Belgien. Hun varetager nu en stor 
del af opgaverne i forbindelse med 
planlægning af generalforsamlin-
gen samt opdateringen af WBFSH’s 
hjemmeside. Denne er i øvrigt net-
op blevet moderniseret, og her kan 
man finde nyheder og info om avl 
fra hele verden (se wbfsh.com).

WBFSH har eksisteret siden 1994 og 
har det seneste år haft fokus på at 

få omstruktureret og moderniseret 
organisationen for at blive mere 
synlig. Det har bl.a. betydet, at den 
tidligere afdeling ”Development” 
(udvikling), der varetog optagelse 
af nye medlemsforbund, er blevet 
nedlagt og jeg har overtaget dette 
arbejde. Samtidig er der oprettet en 
ny afdeling kaldet: ”Department for 
Scientific Collaboration” (afdeling for 
videnskabeligt samarbejde), som 
jeg også er blevet ansvarlig for. 
Opgaverne består i vidensdeling af 
de seneste nye videnskabelige red-
skaber, så som lineære registrering, 
udarbejdelse af indekstal og gen-
omisk selektion. De nye informa-
tioner bliver delt via hjemmesiden 
samt diverse seminar og workshop. 
I 2021 har WBFSH desuden startet 
webinars op, hvilket giver mulig-
hed for at nå ud til et større antal 
medlemmer verden over. I decem-
ber 2021 blev det første webinar 
afholdt med temaet: ”hvordan kan 
vi bringe genomisk selektion ind 
i avlen”. Nærmere specifikt blev der 
informeret om en ny metode til at 
afstamningskontrollere føl. 

Ny afstamningskontrol af føl er vejen 
frem mod genomisk selektion
Afstamningskontrol foregår i dag 
i de fleste lande (herunder også 
i DK) via en DNA-test af en hårprø-
ve, hvor de såkaldte mikrosatelit-
ter analyseres. Dette er en relativ 
simpel DNA-analyse, som ikke kan 
bruges til andet end at verificere 
afstamningen. Skal man også have 
testet sit føl for WFFS (Warmblood 

Fragile Foal Syndrome), kræver det 
således i dag to tests. 

Ved genomisk selektion benyttes 
derimod en langt mere komplice-
ret DNA-analyse via såkaldte SNP 
chips, som samtidig giver meget 
mere information. Via én test kan 
man således få svar på både af-
stamningskontrol og diverse arveli-
ge sygdommer (så som OCD, WFFS 
mf.) samt farveanlæg, hvis man 
interesserer sig for det. Samme test 
vil i fremtiden endvidere via geno-
misk selektion kunne bidrage med 
information om, hvilke præstations-
gener føllet indeholder og vil kunne 
videregive i avl. 

Erfaringerne fra bl.a. et dansk 
studie for et par år siden, har vist 
at genomisk selektion kun kan 
udvikles, hvis man har en meget 
stor referencegruppe. En reference-
gruppe er en gruppe af heste, der 
både har en gentest via SNP chip og 
samtidig sikre indekstal på bag-
grund af mange bedømte afkom. 
Ved at sammenligne de heste, der 
har de bedste indekstal med dem 
med de dårligste indekstal, kan 
man finde fælles træk via SNP chip 
analyserne. Disse fællestræk kan 
så benyttes til at teste føl op i mod 
for at se, om de indeholder nogle af 
de gode gener. Så der er altså gode 
argumenter, der taler for at ændre 
afstamningskontrollen til SNP chip 
allerede nu. Dels vil det i fremti-
den blive lettere for forbundene at 
samarbejde om genomisk selektion, 

hvis samme SNP chip benyttes og 
dels vil der sandsynligvis kunne 
laves en god aftale med SNP chip 
udbyderne, således at avlerne kan 
få foretaget analysen til en fordel-
agtig pris. Endelig kan alle informa-
tionerne tilgås via bare én test og 
man behøver ikke, som tilfældet er 
i dag, flere forskellige teste. 

Overgangen fra afstamningskontrol 
via mikrosatelitter til SNP chip er 
dog ikke så ligetil. De to analyser 
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kan nemlig ikke sammenlignes. Så 
et afkom testet via SNP chip kan 
ikke tjekkes op i mod forældre ana-
lyseret via mikrosatelit metoden. 
I Holland er man allerede overgå-
et til SNP chip og har her valgt at 
analysere alle forældredyr igen via 
SNP chip, hvilket er en dyr løsning. 
I Tyskland er man også overgået til 
SNP chip, men her har man fun-
det en overgangsmetode, der med 
relativ høj sikkerhed kan sammen-
ligne analyserne fra begge tests. 

I øjeblikket er Blodtypelaboratoriet 
i Them, der foretager alle afstam-
ningskontroller i Danmark, ved at 
undersøge, hvordan vi bedst muligt 
kan overgå til SNP analyser i nær-
meste fremtid. 

Der er ingen tvivl om, at geno-
misk selektion kommer, men vejen 
derhen er længere og sværere end 
forventet. Til de skeptikerne, der 
tror, at fremtidens avl så kun vil 
foregå via computer analyser, skal 
man huske, at selv med det nye-
ste, avancerede måleudstyr er det 
i dag umuligt at forudsige vejret 
med 100% nøjagtighed. På sam-
me vis er genomisk selektion ikke 
en nøjagtig videnskab. Men det vil 
være et værdifuldt redskab, der vil 
kunne øge sikkerheden i fremtidens 
præstationsavl. 

HUSK
Du kan finde nyheder fra 
hele verden inden for det 
avlsfaglige område via WBFSH’s 
gratis medlemsblad ”Breeding 
News”. Det udkommer én 
gang månedligt og findes via 
”nyheder” på www.varmblod.dk

Avlsplan 2030 kan læses på varmblod.dk  
under ”Om Dansk Varmblod” og ”Dansk Varmblods Avlsmål”.
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1.  Den danske sang er en ung, blond pige, 
hun går og nynner i Danmarks hus, 
hun er et barn af det havblå rige, 
hvor bøge lytter til bølgers brus. 
Den danske sang, når den dybest klinger, 
har klang af klokke, af sværd og skjold. 
Imod os bruser på brede vinger 
en sagatone fra hedenold.

2.  Al Sjællands ynde og Jyllands vælde, 
de tvende klange af blidt og hårdt, 
skal sangen rumme for ret at melde 
om, hvad der inderst er os og vort. 
Og tider skifter, og sæder mildnes, 
men kunst og kamp kræver stadig stål; 
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes, 
det flammer hedest i Bjarkemål.

3.  Så syng da, Danmark, lad hjertet tale, 
thi hjertesproget er vers og sang, 
og lære kan vi af nattergale, 
af lærken over den grønne vang. 
Og blæsten suser sin vilde vise, 
og stranden drøner sit højtidskvad; 
fra hedens lyng som fra stadens flise 
skal sangen løfte sig, ung og glad.

 - Kai Hoffmann

Den danske sang er en ung blond pige


