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Avlsprogram for Frederiksborgracen 

 
Frederiksborgracen er en af verdens ældste stambogsførte hesteracer. 

Frederiksborg Hesteavlsforeningen er stiftet den 1. januar 1977 og er EU-godkendt som moderforbund for 
Frederiksborg racen 
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§1 
Formål 

 
Formålet med avlsprogrammet er at danne grundlag for systematisk målrettet avlsarbejde med optimal 
avlsfremgang og at bevare den renavlede Frederiksborghest. 
 
Frederiksborg Hesteavleforeningen indførte i 2019 nyt avlsprogram, hvilket betyder, at kåringsklasserne I.kl. 
og II.kl. afskaffes og at afsnit som Frederiksborg Hovedstambog ”FH” og Frederiksborg Stambog ”FS” 
indføres. 
 
I.kl. og II.kl. var opdelt efter helhedskarakter, hvor FH og FS er opdelt både efter helhedskarakter og antal 
kårede led i stamtavlen. 
 
Hopper kåret før 2019 i FHF’s hovedafsnit I.kl. og II.kl. med fuld anerkendt kåring i 3 led ligestilles med 
kåring i FH 
Hopper kåret før 2019 i FHF’s hovedafsnit I.kl. og II.kl. men med manglende kåring i 3 led ligestilles med 
kåring i FS 
 
Fra 2020 genindføres kåringsklasserne I. kl. og II. Kl. Men udelukkende som en tilføjelse til kåringsafsnit 
FH og FS, således at hopper kåret med 8 eller mere i helhed vil få betegnelsen FH I. kl. eller FS I. kl. og 
hopper kåret med 7 eller mindre i helhed vil få betegnelsen FH II. kl. eller FS II. kl. 
 
Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og hoppens præmiering således: 
 

1. Præmie (Rød sløjfe): 10-9-8 
2. Præmie (Blå sløjfe):  7-6 
3. Præmie (Grøn sløjfe: 5  
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§2 

Avlsmål 
 

Frederiksborg Hesteavlsforeningens mål er gennem avl med heste af Frederiksborgracen at fremavle og 
fastholde de egenskaber, der gør Frederiksborghesten fuldt egnet som ride- og kørehest med gode 
konkurrenceegenskaber i nøje overensstemmelse med nedenstående beskrivelse. Inden for disse rammer skal 
foreningen til stedse søge at skabe og fastholde et ensartet eksteriør så tæt på den klassiske Frederiksborghest 
(Salys rytterstatue på Amalienborg) som muligt.  
 
Avlsmålet er en passende stor, køn og harmonisk hest af god type og med godt Frederiksborgpræg.  

Kønt, markeret, velformet, udtryksfuldt hoved, med velstillede ører, velforenet gennem en passende lang 
nakke med middellang og velrejst hals.  

Passende lang, skrå og fri skulder og velmarkeret manke. 

Muskuløs og smidig, middellang ryg og lænd. Passende langt, lidt hældende kryds med god muskulatur og 
med velansat hale. 

Passende føre, velstillede lemmer for og bag med god ledmarkering. Tørre og rene lemmer. Velformede 
hove. Middellange, fjedrende koder. Middellange piber. God muskelfylde i underarm og lår. 

Bevægelsen energisk og rummelig, elastisk, taktfast og fremgribende med god bæring i alle gangarter. God 
aktion i has og forknæ ønskes. 

Alle farver accepteres. Aftegninger accepteres.  

En passende stor fuldt udvokset Frederiksborg hingst måler mellem 163 og 168 cm i stangmål.  
En passende stor fuldt udvokset Frederiksborg hoppe måler mellem 160 og 165 cm i stangmål. 

Andre stangmål kan accepteres, men kan give udslag i typekarakteren. 
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§3 
Kåringer 

  
Stk.1: FHF afholder kåring i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland. 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år afholdes hingstekåring, brugsprøve for hingste 
 og kåring af hopper og vallakker i de 3 landsdele Sjælland, Fyn og Jylland. 

 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes avlsgodkendelse af unghingste og kåring af 
hopper og vallakker i Norge, Sverige, Tyskland og Holland hvert andet år. 

 
 Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer, hvor der ved tilmeldingsfristens 
 udløb er for få tilmeldte heste. 
 

§4 
Fremstilling 

Stk. 1: Retten til at fremstille heste til kåring har kun aktive medlemmer. 
 
Stk. 2: Tilmelding til hingstekåring og brugsprøve skal ske til bestyrelsens sekretariat. Kårings- og 
 stambogsgebyr fastsættes af bestyrelsen. 
 
Stk. 3: Tilmelding til hoppe- og vallakkåring skal ske til bestyrelsens sekretariat. Kårings- og 
 stambogsgebyr fastsættes af bestyrelsen. 
 

§5 
Kåringskommission 

 
Stk. 1: Dommerudvalget udpeger kåringskommission jf. (FHF’s vedtægter §11 stk. 3) til 
 bedømmelse ved hingstefremstilling, hoppe- og vallakkåring samt føl- og plagskue. 
 
Stk. 2: Kåringskommissionen består af 3 dommere, som alle er uddannede og godkendte af FHF. 
 Kåringskommissionen vælger selv sin formand  
 

§6 
Inhabilitetsregler for dommere 

 
Stk. 1: Dommeren er inhabil, hvis han/hun er opdrætter, ejer, tidligere ejer eller lejer af hesten, der 
 skal bedømmes.  
 
Stk. 2: Dommeren er inhabil, hvis han/hun er opdrætter, ejer, tidligere ejer eller lejer af faderen 
 (hingsten) til hesten, der skal bedømmes. 
 
Stk. 3: Dommeren er inhabil i forhold til alle heste, der deltager i bedømmelse sammen med hest fra 
 stk.1 og stk.2, og kan derfor ikke bedømme andre heste i samme hold, hvor den pågældende 
 hest deltager. 
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§7 
Bedømmelser på kåringspladsen 

 
Stk. 1: På kåringspladsen vurderes hestens eksteriør og bevægelse. Hestene klassificeres og 
 oprangeres efter formodet avlsværdi. Der bør udarbejdes så præcis en beskrivelse som muligt. 
 Desuden gives karakterer på skalaen fra 1- 10. 
 
Stk. 2: Der gives karakter for: 
 

1. Type og kropsform: 
Hestens race- og kønspræg, rammer, proportioner, harmonien og udviklingen samt 
størrelse og ædelhedsgrad vurderes. 

2. Hoved og hals: 
Hovedets størrelse, form og udtryk. Halsens længde, form og ansætning. Nakkens længde 
og foreningen mellem hoved og hals. 

3. Skulder og manke: 
Skulderens længde, retning, hældning og frihed. Mankens højde, længde og bredde. 

4. Overlinje og bagpart: 
Omfatter ryg, lænd, kryds og lår. Der vurderes længde, retning, hældning og muskelfylde. 

5. Forlemmer: 
Vurderes med hensyn til stilling, dimensioner, sundhedstilstand og led vinkler. 
Hov form og hov kvalitet. 

6. Baglemmer: 
Vurderes med hensyn til stilling, dimensioner, sundhedstilstand og led vinkler. 
Hov form og hov kvalitet. 

7. Skridt: 
Vurderes med hensyn til korrekthed, regelmæssighed, elasticitet, afskub og bæring. 

8. Trav: 
Vurderes med hensyn til korrekthed, regelmæssighed, elasticitet, afskub og bæring. 

9. Galop: 
Vurderes med hensyn til korrekthed, regelmæssighed, elasticitet, afskub og bæring. 

10. Helhed: 
Opvejning af positive og negative egenskaber inden for de enkelte bygnings- og 
bevægelseskriterier. 
 

Stk. 3: Karakterskala: 
 10  Prima 
 9 Særdeles god 
 8 Godt 
 7 Ret god (tilfredsstillende) 
 6 Middel 
 5 Knap tilfredsstillende 
 4 Ikke tilfredsstillende 
 3 Manglende 
 2 Dårlig 
 1  Meget dårlig 
 
Stk. 4:  Løsspringning: 
 3 års og ældre hingste løsspringes ved hingstefremstilling og der gives karakter for teknik og 
 kapacitet.  
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§8 
Veterinære bestemmelser 

Stk.1:  Hingste 
 Afstamningskontrol 
 For at opnå ”avlsgodkendelse, betinget avlsgodkendelse eller færdigkåring i FRH” skal 
 hingstens afstamning være verificeret (kontrolleret) ved hjælp af DNA. Udgifter for DNA-test 
 og afstamningskontrol afholdes af hingsteholder og er ikke indeholdt i kåringsgebyret. 
 Dyrlægeattest 
 Alle hingste, som fremstilles til ”avlsgodkendelse, færdigkåring i FRH eller betinget 
 avlsgodkendelse”, skal aflevere en dyrlægeattest inden fremstilling og kåringskommissionen 
 skal godkende attesten, inden bedømmelsen starter. Attesten må max være 4 uger gammel. 
 Hingste med dyrlægeattester som kåringskommissionen ikke kan godkende, har ret til at 
 fuldføre bedømmelsen, dog uden for oprangering. 
 Såfremt hingsten opnår tilstrækkelige karakterer og såfremt en uddybende 
 dyrlægeundersøgelse viser, at hingsten er i orden, vil den opnå ”avlsgodkendelse, betinget 
 avlsgodkendelse eller færdigkåring i FRH”. Den uddybende dyrlægeundersøgelse skal finde 
 sted inden for 4 uger fra fremstillingsdagen. Den uddybende dyrlægeundersøgelse arrangeres 
 af FHF’s bestyrelse hos en dyrlæge udpeget af bestyrelsen og udgifterne afholdes af 
 hingsteholderen. 

Stk. 2: Hopper 
 Alle hopper, som fremstilles til kåring, skal have fortaget DNA test. Udgifter til DNA-test 
 afholdes af udstiller og er ikke indeholdt i kåringsgebyret. 

 
§9 

Mærkning/Registrering 
 

Stk. 1: Landsudvalget for hestes generelle regelsæt for stambogsføring er gældende hvor intet andet 
 er anført specifikt i disse kåringsregler. 
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§10 
Stambogsnummer 

 
Stk. 1: Stambogsnummer 
 Hopper, som opnår kåring i hoppestambogens hovedafsnit ”FH” og ”FS”, tildeles et 
 stambogsnummer (FRXXXX). 
 Hopper, som opnår kåring i forregister ”F1, F2 og F3”, tildeles et forregister nr. (FORXXXXX). 
 Hingste, som opnår færdigkåring i hingstestambogen ”FRH”, tildeles et stambogsnummer 
 (FRHXXX). 
 Vallakker, som opnår kåring i vallakstambogen, tildeles et stambogsnummer (FRVxxxxx). 
 Hopper og hingste, som opnår status som elitedyr, får tildelt E til deres stambogsnummer 
 (EFRxxx / EFRHxxx). 
 
Stk. 2 Tildeling af R i stambogsnummer 
 Heste kan få tildelt R for ridelighed til deres stambogsnummer på en af følgende måder: 

1: 4-års heste der opnår minimum 650 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 
Landsudvalget for Heste. 
2: 5-års og 6-års heste der opnår minimum 700 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” 
afholdt af Landsudvalget for Heste. 
3: 7-års og ældre heste der opnår minimum 750 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” 
afholdt af Landsudvalget for Heste. 
4: 4-års heste der ved FHF’s championat opnår minimum 7,0 i gennemsnit ved deltagelse i 
gangartsklasse. 
5: 5-års heste der ved FHF’s championat opnår minimum 65% ved deltagelse i LA1 
dressurprogram. 
6: 6-års og ældre heste der ved FHF´s championat opnår minimum 65% ved deltagelse i LA5-
A dressurprogram. 

§11 
Brugsprøver 

 A: FHF’s stationsafprøvning er en brugsprøve af ca. 1 månedens varighed, som er arrangeret i 
 samarbejde med Dansk Oldenborg avl og Landsudvalget for Heste. 
 Propositioner for stationsafprøvningen kan findes på fhf.dk 

 B: Landsudvalget for Hestes fælles 1-dags materialprøve. 
 Propositioner for fælles 1-dags materialprøve kan finde på fhf.dk 
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§12 
Renavlsprogram 

 
Stk. 1: Renavlet Frederiksborg 
 Hingste som indeholder mindst 15/16 Frederiksborg blod. 
 Hopper som indeholder mindst 7/8 Frederiksborg blod. 
 
Stk. 2: Renavlet hingstestambog 
 Hingstestambogen for renavlede hingste er opdelt i 3 afsnit A, B og C 

A: Avlsgodkendelse 
B: Betinget avlsgodkendelse i bevaringsprogram ”HI” 
C: Færdigkåret i FRH 

 
Stk. 2 A: Avlsgodkendelse  
 Til avlsgodkendelse kan fremstilles 2-års og 3-års renavlede hingste (jf. §12 stk. 1)  

med kåringer i alle 4 led og for så vidt moderen er kåret i FHF´s hoppestambog ``FH``  
eller ``FS``. Faderen er optaget i FHF´s hingstestambogs jf. (§12 stk. 2) eller (§13 stk. 3)  

 Hingste med 7 og derover i helhed tildeles en 1-års avlsgodkendelse og optages i 
 hingstestambogen for renavlede Frederiksborghingste afsnit A. 
 
Stk. 2 B:  Betinget avlsgodkendelse i bevaringsprogram ”HI” 

Til betinget avlsgodkendelse i bevaringsprogrammet ”HI” kan fremstilles 2-års, 3 års, 4-års og 
ældre renavlede hingste, som opfylder afstamningskravene til færdigkåring, men som ikke kan 
færdigkåres pga. manglende brugsprøve. Hingstens far skal være optaget i FHF´s 
bevaringsprogram ”HI”, det år hingsten fremstilles og moderen skal være renavlet jf. (§12 
stk.1) og kåret i hoppestambogen ”FH” eller ”FS”. 
Hingste med 6 og derover i helhed og ingen delkarakter under 5 opnår betinget 
avlsgodkendelse til hopper optaget på hoppelisten i bevaringsprogrammet ”HI”. Avlsudvalget 
tildeler hopper fra hoppelisten til hingsten. 
Den betingede avlsgodkendelse er gældende 5 år og avlsudvalget kan forlænge godkendelsen 
yderligere, såfremt avlsudvalget skønner det nødvendigt. 2. års og 3. års hingste kan dog kun 
opnå betinget avlsgodkendelse for 1. år ad gangen 

Stk. 2 C: Færdigkåring i hingstestambogen FRH 
Til færdigkåring i FHF’s hingstestambog FRH kan fremstilles 4-års og ældre renavlede 
hingste jf. (§12 stk. 1) med kåringer i alle 4 led og for så vidt moderen er kåret i FHF´s 
hoppestambog ``FH`` eller ``FS``. Faderen er optaget i FHF`s hingstestambogs jf. (§12 stk. 2) 
eller (§13 stk. 3)  
Hingste med 7 og derover i helhed indstilles til afprøvning ved en af FHF’s godkendte 
brugsprøver (jf. §11). Hingstene optages ikke i FHF’s hingstestambog og må ikke benyttes i 
avlen, før de har gennemført og bestået en af FHF´s godkendte brugsprøver (jf. §11) med min. 
650 point.  
 

Stk. 3: Renavlet hoppestambog 

Hoppestambogens hovedafsnit for renavlede hopper er opdelt i 2 afsnit: 
1: Frederiksborg Hovedstambog = FH (anerkendt afstamning og fuld kåring/avlsgodkendelse i 
3 led) 
2: Frederiksborg Stambog = FS (anerkendt afstamning, men mangler kåring/avlsgodkendelse i 
3 led) 
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Stk. 3 A: Frederiksborg hovedafsnit for renavlede hopper 
 Til kåring i FHF´s hoppestambogs hovedafsnit for renavlede hopper kan fremstilles 3 års 
 og ældre renavlede hopper jf. (§12 stk.1). 
  
 1: Renavlede hopper med fuld FHF kåringer/avlsgodkendelser  i 3 led: 
 Hopper med 5 eller derover i helhed kåres i FHF’s hoppestambog ”FH”  
 Hopper med 5 eller derover i helhed, og med en delkarakter under 5 kåres i FHF’s 
 hoppestambogs ”FS” 
 Hopper med 4 eller derunder i helhed kåres i FHF’s Hoppestambogs ”FS”  
  
 2: Renavlede hopper med manglende FHF kåringer/avlsgodkendelser i 3 led på 
 morsiden: 
 Hopper med 5 eller derover i helhed kåres i FHF’s hoppestambog ”FS” 
 Hopper med 4 eller derunder i helhed kåres i FHF’s hoppestambog ”FS” 
 
Stk. 4: Genfremstilling  
 Tidligere kårede hopper kan genfremstilles, resultatet fra den seneste kåring er altid gældende.  
 
. 

§13 
Indkrydsningsprogram 

Stk. 1: Anerkendt fremmedblod 
 FHF anerkender 25% fremmedblod på hingste, af racer som er anerkendt til indkrydsning. 
 FHF anerkender 50 % fremmedblod på hopper, af racer som er anerkendt til indkrydsning.  
 
Stk. 2: Anerkendte indkrydsningsracer  
 EU-anerkendte varmblods avlsforbund  

EU-anerkendte avlsforbund for Shagya, Angloaraber og araberrace. 
Fuldblod XX (godkendt i et EU-anerkendt varmblods avlsforbund). 
Palomino Sportsheste avlsforbund (må ikke indeholde pony i 3 led). 
Lusitano kåret i APSL.  
PRE kåret i ANCCE. 

 
Stk. 3: Indkrydsnings hingstestambog 
 Hingstestambogen for hingste med op til 25% fremmedblod er opdelt i 2 afsnit A og B 

A: Avlsgodkendelse 
B: Færdigkåret i FRH 
 

Stk. 3 A: Avlsgodkendelse 
 Til avlsgodkendelse i FHF’s indkrydsnings hingstestambog kan fremstilles 2-års og 3-års 
 hingste med op til 25 % fremmed blod anerkendt til indkrydsning med kåringer i alle 4 led 

for så vidt moderen er kåret i FHF’s hoppestambog ”FH” eller ”FS” og faderen er optaget i 
FHF’s hingstestambogs jf. (§12 stk. 2 afsnit A eller C) eller (§13 stk. 3). 

 Hingste med 7 og derover i helhed tildeles en 1-års avlsgodkendelse og optages i 
 indkrydsnings hingstestambogens afsnit A jf. (§13 stk. 3). 
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Stk. 3 B:  Færdigkåring i FHF’s indkrydsnings hingstestambog FRH 
 Til færdigkåring i FHF’s indkrydsnings hingstestambog FRH kan fremstilles 4-års og ældre 
 hingste med indtil 25 % fremmed blod anerkendt til indkrydsning med kåring i alle 4 led 

for så vidt moderen er kåret i FHF’s hoppestambog ”FH” eller ”FR” og faderen er optaget i 
FHF’s hingstestambogs jf. (§12 stk. 2 afsnit A eller C) eller (§13 stk. 3).  

 Hingste med 7 og derover i helhed indstilles til afprøvning ved en af FHF’s godkendte 
 brugsprøver jf. (§11). Hingstene optages ikke i FHF’s indkrydsnings hingstestambog og må 
 ikke benyttes i avlen, før de har gennemført og bestået en af FHF´s godkendte brugsprøver (jf. 
 §11) med min. 650 point.   
  
Stk. 4: Indkrydsnings hoppestambog 

Indkrydsnings hoppestambogens hovedafsnit for hopper med op til 50 % fremmedblod er 
opdelt i 2 afsnit samt bilag til hovedafsnit (forregister): 
1: Frederiksborg Hovedstambog = FH (anerkendt afstamning og fuld kåring/avlsgodkendelse i 
3 led) 
2: Frederiksborg Stambog = FS (anerkendt afstamning, men mangler kåring/avlsgodkendelser 
i 3 led) 

 
 Bilag til hovedafsnittet (mangelfuld eller ikke anerkendt afstamning i 3 led): 

Forregister F1 
Forregister F2 
Forregister F3 
 

Stk. 4 A: Hopper med 25 % anerkendt fremmed blod 
 Til kåring i FHF´s indkrydsnings hoppestambogs hovedafsnit kan fremstilles 3-års og ældre 
 hopper med indtil 25 % fremmed blod anerkendt til indkrydsning med kåring i alle 3led 

for så vidt moderen er optaget i FHF’s hoppestambog ”FH, FS eller forregister F3” og faderen 
er en hingst optaget i FHF’s hingstestambogs jf. (§12 stk. 2 afsnit A eller C) eller (§13 stk. 3). 
Hopper med 5 eller derover i helhed, kåres i FHF’s indkrydsnings hoppestambog ”FH”.  
Hopper med 5 eller derover i helhed og med en delkarakter under 5 kåres i FHF’s 
indkrydsnings hoppestambog ”FS”. 
Hopper med 4 eller derunder i helhed kåres i FHF’s indkrydsnings hoppestambog ”FS”. 

 
Stk. 4 B: Hopper med 50 % anerkendt fremmed blod på farsiden 
 Til kåring i FHF´s indkrydsnings hoppestambogs hovedafsnit kan fremstilles 3-års og ældre 
 hopper med indtil 50 % fremmed blod anerkendt til indkrydsning for så vidt moderen er en 
 renavlet hoppe jf. (§12 stk. 1) optaget i FHF’s hoppestambog ”FH” og faderen er 
 godkendt til avl i et avlsforbund anerkendt til indkrydsning. Faderen skal ligeledes have 
 bestået en brugsprøve på niveau med Landsudvalget for Hestes 1-dags materialprøve. (Hoppe 
 ejer skal fremskaffe dokumentation for faderens godkendelse til avl og bestået brugsprøve 
 inden tilmelding til kåring). 
 Hopper med 5 og derover i helhed, kåres i FHF’s indkrydsnings hoppestambog ”FS”. 
 Hopper med 4 eller derunder i helhed opnår ikke kåring. 

Stk. 4 C: Hopper med 50 % fremmed blod på morsiden 
 Til kåring i FHF´s indkrydsnings hoppestambogs hovedafsnit kan fremstilles 3-års og ældre 
 hopper med indtil 50 % fremmed blod anerkendt til indkrydsning for så vidt faderen er en 
 renavlet hingst jf. (§12 stk.1) optaget i hingstestambogens afsnit A eller C og moderen er en 
 hoppe kåret i hovedafsnittet i et avlsforbund anerkendt til indkrydsning. (Hoppe ejer skal 
 fremskaffe dokumentation for moderens kåring inden tilmelding til kåring).  
 Hopper med 5 og derover i helhed, kåres i FHF’s indkrydsnings hoppestambog ”FS”. 
 Hopper med 4 eller derunder i helhed opnår ikke kåring. 
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Stk. 4 D: Forregister  
Hopper med mindst 50 % Frederiksborg blod godkendt til avl i FHF og med mangelfuld eller 
ikke anerkendt afstamning på moderens side kan optages i FHF’s indkrydsnings 
hoppestambogs ”forregister”  hvor antallet af godkendte led afgør om optagelsen sker i F1, F2 
eller F3. 
 
F1. Hopper med 50 % mangelfuld eller ikke anerkendt afstamning og faderen er en renavlet 
hingst jf. (§12 stk. 1) optaget i FHF’s hingstestambogs afsnit A eller C.  
Hopper med 5 og derover i helhed optages i forregister F1. 
Hopper med 4 eller derunder i helhed optages ikke. 
F2. Hopper hvor moderen er optaget i FHF’s hoppestambogs ”forregister F1” faderen er en 
renavlet hingst jf. (§12 stk. 1) optaget i FHF’s hingstestambogs afsnit. A eller C.  
Hopper med 5 og derover i helhed optages i forregister F2. 
Hopper med 4 eller derunder i helhed optages ikke. 
F3. Hopper hvor moderen er optaget i FHF’s hoppestambogs ”forregister F2” og faderen er en 
renavlet hingst jf. (§12 stk. 1) optaget i FHF’s hingstestambogs afsnit A eller C.   
Hopper med 5 og derover i helhed optages i forregister F3. 
Hopper med 4 eller derunder i helhed optages ikke. 

Stk. 5: Genfremstilling  
 Tidligere kårede hopper kan genfremstilles, resultatet fra den seneste kåring er altid gældende.  
 
Stk. 6: Registrering/Pas 
 50 % Frederiksborg registreres som LU heste og får udstedt grønt hestepas. 
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§14 
Vallakbedømmelse 

 
Stk. 1: Vallakker der fremstilles til bedømmelse ved et officielt FHF-arrangement behandles 
 stambogsføringsmæssigt på lige fod med hopper (jf. §§ 12 og 13), og kan indgå som individer 
 ifbm. ansøgninger om elitestatus for hopper og hingste. 
 
 

§15 
Afkomsfremstilling 

 
Stk. 1: Hingste  

Retningslinjer for FHF-godkendt afkomsfremstilling efter hingste på et officielt FHF-
arrangement, Roskilde Dyrskue, Det fynske dyrskue eller Landsskuet i Herning. 

 Afkomsfremstillingen skal bedømmes af min. 3 FHF godkendte dommere. 
  Der kan fremstilles på 2 måder: 
  A: Almindelig afkomsfremstilling 
 B: Stor afkomsfremstilling 
 
Stk. 1 A: Almindelig afkomsfremstilling skal bestå af mindst 5 stk. FHF registrerede afkom på 
 minimum 2 år og de 5 afkom skal være fra 2 årgange. 
 
Stk. 1 B: Stor afkomsfremstilling skal bestå af mindst 15 stk. FHF registrerede afkom på minimum 2 
 år.  
 
Stk. 2: Hopper 

Retningslinjer for FHF-godkendt afkomsfremstilling efter hopper på et officielt FHF-
arrangement, Roskilde Dyrskue, Det fynske dyrskue eller Landsskuet i Herning. 

 Afkomsfremstillingen skal bedømmes af min. 3 FHF godkendte dommere. 
 Der kan fremstilles på flg. Måde: 
  A: Almindelig afkomsfremstilling 
 
Stk. 2 A: Almindelig afkoms fremstilling skal bestå af mindst 3 stk. FHF registrerede afkom på 
 minimum 2 år.  
 
Stk. 3: Færdigkårede hingste afkom og kårede hoppe afkom skal ikke genfremstilles til individuel 
 kåring/bedømmelse for at indgå i afkomsfremstilling på et officielt FHF-arrangement. 
 
Stk. 4: Ved bedømmelse anvendes følgende skala: 
 I klasse 1. grad (24 og 23 points) 
 I klasse 2. grad (22 og 21 points) 
 II klasse 1. grad (20 og19 points) 
 II klasse 2. grad (18 og 17 points) 
 III klasse (16 og 15 points) 
 
Stk. 5: Anmeldelse til afkomsfremstilling, med angivelse af de individer, der indgår i fremstillingen, 
 skal ske til FHF´s sekretær minst 60 dage før fremstillingen finder sted. 
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§16 
Elite stambog 

 
Stk. 1: Ejeren af en kåret hingst eller hoppe kan ansøge bestyrelsen om at hingsten eller hoppen 
 gives status som elitedyr, hvis flg. betingelser er opfyldt: 
 
Stk. 2: Krav til hopper 
 

Hoppen skal være kåret i ”FH” med min. 8 i helhed.  
 
Hoppen skal herudover have bevist sin avlsmæssige værdi ved:  
- at være mor til 3 stk. afkom kåret med min. 8 i helhed eller  
- at have opnået min. 22 point ved en FHF godkendt afkomsfremstilling bestående af mindst 
tre afkom.  
 
Hoppen skal herudover have bevist sin brugsværdi ved:  
- at have opnået tilføjelse af ”R” til stambogsnummer jf. (§10 stk. 2) eller  
- at have opnået 3 resultater med fejlfri hovedspringning i sværhedsgrad 3 eller derover ved C 
stævner eller derover eller  
- At have opnået 3 resultater med mindst 60% i sværhedsgrad 3 eller højere ved C stævner 

eller højere eller 
-  at have opnået resultater af lignende sværhedsgrad. (Avlsudvalget træffer afgørelse). 
Der kan ses bort fra kravene til brugsværdi, hvis hoppen har 5 stk. afkom, der som 2½ års eller 
ældre ved fremstilling til kåring/avlsgodkendelse har opnået en helhedskarakter på min. 8.  

 
Stk. 3: Krav til hingste 
 
 Hingsten skal være færdigkåret i FRH med min. 8 i helhed.  
 
 Hingsten skal herudover have bevist sin avlsmæssige værdi ved:  
 - at have opnået min. 22 point ved en FHF godkendt afkomsfremstilling eller  
 - at være far til 5 stk. afkom, der som 2½ års eller ældre ved fremstilling til 
 kåring/avlsgodkendelse har opnået en helhedskarakter på min. 8.  
 

 
Hingsten skal herudover have bevist sin brugsværdi ved: 
- at have opnået 3 resultater med fejlfri hovedspringning i sværhedsgrad 3 eller derover ved C 
stævner eller derover eller  
- At have opnået 3 resultater med mindst 60% i sværhedsgrad 3 eller højere ved C stævner 

eller højere eller 
  have opnået resultater af lignende sværhedsgrad. (Avlsudvalget træffer afgørelsen) 



  Avlsprogram 2020 

14 
 

§ 17 

Bevaringsprogram ”HI” 
 

Stk. 1 FHF’s bevaringsprogram ”Hi” omfatter udvalgte hingste fra de 2 aktive hingstelinjer 
 ”Regulus og Zarif”. Der har over en del årrækker været en skæv fordeling af antallet af 
 hingste fra de 2 hingstelinjer.  

Stk 2  Formål 
 Formålet med FHF’s bevaringsprogram ”HI” er at sikre så stor genetisk variation på 
 hingstelinjerne som muligt og for at udligne den store forskel, der er på antallet af 
 godkendte hingste fra de 2 hingstelinjer. 

Stk. 3 Krav til hingste for optagelse i FHF’s bevaringsprogram ”HI” 
  

A: Hingsten er den sidste hingst på en hingstegren* og hvor hingstens far og farfar ikke 
 længere er til rådighed for avlen. (Sæd i Genbanken tæller ikke med). 
 Eller 

B: Hingst på en hingstegren* hvorpå avlsudvalget vurderer, at hingstegrenen er ved at uddø 
og at blodlinjerne er bevaringsværdige. 

 Avlsudvalget offentliggør listen over hingste optaget i bevaringsprogrammet ”HI” ved FHF’s 
 generalforsamling. 

 Avlsudvalget har ret til ikke at optage en hingst i bevaringsprogrammet ”HI” såfremt 
 avlsudvalget skønner det uhensigtsmæssigt.  

 (*Hingstegren = min. 3 led) 

Stk. 4 Krav til hopper for optagelse i FHF´s bevaringsprogram ”HI” 

Hopper, som ønskes tilknyttet bevaringsprogram ved at benytte en af de hingste, som er 
optaget i bevaringsprogrammet, skal opfylde nedenstående krav: 

 1: Renstammet hoppe jf. (§12 stk.1) kåret i hoppestambog ”FH” 
 2: Hoppen må ikke have en delkarakter under 6 
  
 Hoppe ejeren ansøger avlsudvalget om at få hoppen optaget på hoppelisten inden 1. februar 
 det år, hoppen ønskes bedækket. 

 Avlsudvalget offentliggør listen over hopper optaget på hoppelisten i bevaringsprogrammet 
 ”HI” ved FHF´s generalforsamling. 
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§ 18 
Tvivlsspørgsmål 

Stk. 1: Avlsrelaterede tvivlsspørgsmål afgøres af avlsudvalget. 
 

§ 19 
Ændringer i avlsprogrammet 

Stk. 1: Ændringer i nuværende avlsprogram kan kun foretages på FHF’s generalforsamling, og ved 
 simpelt stemmeflertal. 
 Forslag til ændringer af avlsprogrammet skal fremsendes jf. FHF’s vedtægter §6 stk. 4 
 

§20 
Nuværende avlsprogram 

Stk. 1: Nuværende avlsprogram sætter alle tidligere kåringsregler ud af kraft. 
Stk. 2: Ovenstående avlsprogram træder i kraft d. 29/2/2020 
Stk. 3: Vedtaget ved Generalforsamling d. 29/2/2020 


