Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark
Avlsgodkendelse og licenshingste
Når du påtænker at købe en livstidsavlslicens til din hingst, er der flere ting du bør tage
med i dine overvejelser, f.eks.:



Har din hingst et potentiale, som forventes at kunne forbedre avlen?
Har du selv erfaring nok til at vurdere avlspotentialet, eller bør du få en erfaren welsh-avler til at
rådgive dig?

Licenssystemet er en parallel til de regler, der gælder for Welsh Pony and Cob Society, som er vores
”moderforening” i Storbritannien. I England og Wales er der ikke et kåringssystem for Welsh ponyer og Cobs,
men der er der i stedet et stort antal shows gennem hele året, som avlerne kan deltage efter lyst og behov.
I Danmark og i vores ”søsterforeninger” i Europa er der derimod tradition for at avlsdyr stilles til kåring, – i
nogle lande er der endda også obligatoriske afkomsbedømmelser for at opretholde kåringen af en hingst.
Fordelen ved den britiske showtradition og licenssystemet er, at du som avler selv kan bestemme hvilke dyr
du vil avle med, uanset hvad en dommer måtte mene om din hingst.
Fordelen ved det danske kåringssystem er, at du får en kvalificeret vurdering af et erfarent dommerteam,
som giver dig en beskrivelse af din hingst’ styrker og svagheder. Samtidig er en kåring også et
kvalitetsstempel, som mange hoppeejere skeler til, når de skal vælge hingst.
Når du har overvejet spørgsmålene ovenfor, er der en række formelle krav, som du og din hingst skal
opfylde. Disse krav gælder i øvrigt, hvad enten du stiller din hingst til kåring, til avlsgodkendelse som 2 års
hingst, eller du ønsker at købe en livstidsavlslicens til din hingst. Der kan søges om licens gældende fra den 1.
januar det år, hvor hingsten fylder 2 år.
Den første forudsætning du skal opfylde er, at du skal være Avlermedlem af Welsh Pony & Cob Avlen i
Danmark inden sagsbehandlingen påbegyndes. Hvis du ikke allerede er medlem skal du kontakte Heidi Borch
på heidiborch85@gmail.com
Godkendelse af hingst til avl (kåring, avlsgodkendelse og livstidsavlslicens)
En forudsætning for godkendelse af en hingst til avl er, at hingstens 3-leddede afstamning kan dokumenteres
på basis af en DNA-bestemmelse af begge hingstens forældre. Start derfor med at undersøge, om der
allerede findes DNA af moderhoppen. Hvis ikke, skal DNA udtages i en blod- eller hårprøve fra hoppen.
Hingstens far vil normalt have DNA liggende i enten det britiske eller det danske blodtypelaboratorium.
Dernæst skal hingsten godkendes veterinært. Det anbefales, at anvende en uddannet hestedyrlæge.
Hingsten kan ikke godkendes veterinært, hvis
a) Den ved undersøgelsen ikke kan findes fri for arvelig sygdom, herunder grå stær, defekte
kønsorganer, strubepibning, ringfod, forbenet dragtbrusk, spat, staldkramper, knæskalsfasthæftning,
hanetrit og afvigende tandstilling.
b) Eller findes med defekt eller ringe kropsbygning.
c) Eller udviser symptomer på smitsom sygdom.
Hvis en hingst ikke kan godkendes ved dyrlægens kliniske undersøgelse, kan den ikke godkendes til avl.
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Desuden skal hingsten stangmål noteres. Såfremt en hingst måles for stor eller for lille i forhold til den
pågældende sections krav, kan hingsten ikke godkendes til avl, førend den har været stillet for en
bedømmelseskommission.
Det er en forudsætning for den veterinære undersøgelse, at hingsten er håndterbar.
Er du i tvivl om procedurerne, så kontakt hingstelistefører Maiken Holm på tlf. 31 45 65 41 eller på mail:
maiken_holm@hotmail.com
Godkendelsesprocedure
Skema 1 – EJERERKLÆRING udfyldes og underskrives
Skema 2 – DYRLÆGEERKLÆRING udfyldes af dyrlægen efter undersøgelsen samt udtagning af prøve til DNA.
Dyrlægen skal udtage en prøve til DNA, som kan fastslå hingstens forældreskab. Prøven kan være blod eller
hår. Det er vigtigt at du får dyrlægens attestation på at prøven er udtaget og sendt til Blodtypelaboratoriet.
Dette er en forudsætning for godkendelse til avl.
Hvis der ikke allerede findes DNA på forældrene, påhviler det dig som hingsteejer at fremskaffe
dokumentation for at forældreskabet er korrekt. Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark kan ikke gøres ansvarlig
for fremskaffelse af DNA, og den fulde omkostning til fremskaffelse af DNA materialet påhviler dig som
hingsteejer.
Der er to forskellige procedurer, alt efter om dyrlægeundersøgelsen laves fordi du vil stille din hingst til
kåring / avlsgodkendelse af 2-års hingst, eller om du ønsker at købe en livstidsavlslicens på din hingst:
1. Kåring / avlsgodkendelse
Hvis dyrlægeundersøgelsen laves med henblik på kåring / avlsgodkendelse, skal du fremsende
dyrlægeerklæringen sammen med din tilmelding til kåringen. Det fremgår af invitationen til kåring hvilke
dokumenter du yderligere skal fremsende. Kåringsgebyret fastsættes hvert år ved generalforsamlingen og er
pt på 750 kr.
2. Livstidsavlslicens
Hvis dyrlægeundersøgelsen laves med henblik på tegning af livstidsavlslicens følges denne procedure:
a)

Licensgebyr på 2.000 kr. indbetales til konto 7613-0001007643 (husk at anføre navn,
medlemsnummer, hingstens navn samt ”Licens”).

b)

Dyrlægeerklæring, kopi af pas samt kvittering for bankoverførsel fremsendes til hingstelistefører
Maiken Holm, Tingvej 21, 8881 Thorsø, mail: maiken_holm@hotmail.com

Hvis hingsten er af udenlandsk herkomst, skal den oprettes på SEGES Heste. I så fald sendes
originalpapirerne direkte til registrering hos SEGES Heste.
BEMÆRK: Udstedelse af en licens er ingen garanti for frugtbarhed.
BEMÆRK: Foreningen fraråder kraftigt brug af ikke-avlsgodkendte hingste. Afkom efter disse kan ikke
optages i hovedstambogen.
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SKEMA 1 - EJERERKLÆRING
ANSØGNING OM AVLSGODKENDELSE AF HINGST
Undertegnede, ansøger hermed om avlsgodkendelse for nedennævnte hingst
Hingstens identitet
Hingstens navn
Section eller WPBR
Fødselsdato
Registreringsnummer
Chipnummer

Dyrlæge oplysninger
Dyrlæge
Navn
Adresse

Ejer oplysninger
Ejerens navn
Adresse
Telefonnummer
Ejerens medlemsnummer
Er hingsten tidligere blevet nægtet en hingstelicens (overstreg venligst): JA / NEJ
Jeg bekræfter, at de ovennævnte oplysninger er korrekte, og jeg er parat til at opfylde betingelserne for
inspektion.

Underskrift Ejer _________________________________ Dato ________
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SKEMA 2 – VETERINÆRERKLÆRING
Undertegnede dyrlæge attesterer hermed at have inspiceret
Hingstens navn
Section eller WPBR
Registreringsnummer
Chipnummer
Stangmål
Ejerens navn
Adresse
Telefonnummer
Jeg har tjekket oplysningerne i passet og kan bekræfte, at dyret nævnt ovenfor svarer til oplysningerne i det
pågældende pas.
Hingsten er efter min undersøgelse
1. Fundet fri for symptomer på kontagiøs eller infektiøs sygdom: JA / NEJ
2. Fundet fri for sygdomme og defekter som gør en hingst uegnet til anvendelse til avl: JA / NEJ
3. Ikke af kropsbygning og fysik, som gør den uegnet til avl: JA / NEJ
Endvidere er en eventuel haltheds indvirkning på hingstens anvendelighed i avlen taget i betragtning.
Dato for udtagning af blod- / hårprøve til DNA-test:
Jeg anbefaler, at hingsten ud fra en veterinærfaglig bedømmelse kan anvendes til avl: JA / NEJ
Hvis en avlsgodkendelse ikke anbefales, anføres en detaljeret begrundelse herfor (se notei):

Dato:

Dyrlægens stempel:

Navn:
(BLOKBOGSTAVER)

Underskrift:
i

VETERINÆR NOTE
En dyrlægeattest kan afslås eller tilbagekaldes, hvis hingsten:
a) Lider af permanent sygdom af kontagiøs eller infektiøs natur.
b) Ved undersøgelse ikke kan findes fri for arvelig sygdom, herunder katarakt, defekte kønsorganer,
strubepibning, ringfod, forbenet dragtbrusk, spat, staldkramper, patellafiksation, hanetrit og
malokklusion af tænder.
c) Har en defekt eller ringe kropsbygning.
BEMÆRK: Udstedelse af en licens er ingen garanti for frugtbarhed.
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