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Vedtægter for Dansk Gotlandsruss Avlsforening  
 

§ 1. Foreningens navn  
   

Avlsforeningens navn er Dansk Gotlands Russ = D.G.R. Stiftet 1985. 

Foreningen er Medlem af SEGES Agro FoodPark15, 8200 Aarhus N og af Svenska Russ 

avelsforeningen. 

   

§ 2. Foreningens formål 
  

Det er foreningens opgave, ved selektiv avl at bevare den udrydningstruet gotlandsruss fra at blive 

udryddet. 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Gotlands Russ og fremme kendskabet til Russets 

evner som ridepony og kørepony, kort fortalt hele familiens pony i avl og brug, at støtte og stadig 

forbedre avlen af Gotlands Russ, og varetage kåring og udstillingsaktiviteter i Danmark.  

Dette skal ske i tæt samarbejde med Svenska Russavelsföreningen, således at Dansk Gotlands Russ 

til enhver tid overholder moderforbundets fastlagte regler og principper.  

SEGES varetager registrering og stambogsføring af Gotlandsruss i Danmark.  

   

§ 3. Adresse 
   

Foreningens adresse er formandens. 

   

§ 4. Opløsning af foreningen 
   

Ved opløsning af foreningen skal der afholdes 2 generalforsamlinger, med mindst 4 ugers 

mellemrum. 

Foreningens midler tilfalder ved opløsning, Svenska Russ Avelsforeningen og skal bruges til gavn 

for Russ på Lojsta Hed, Gotland. 

   

§ 5. Medlemskab af Dansk Gotlands Russ avlsforening  
   

Enhver der vil arbejde for foreningens formål, kan tegne medlemskab. 

Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Der kan tegnes aktivt medlemskab, hvor man kan 

udstille og kåre heste. Der kan tegnes et passivt medlemskab, hvor man økonomisk støtter 

foreningen. 

Medlemmer forpligter sig til at følge foreningens retningslinjer for udstilling og avl.  

 

   

§ 6: Generalforsamling  
   

Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes i årets første kvartal. Kun betalende 

medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.  

   

Stk. A: Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte 

medlemmer ekskludere et medlem for et bestemt åremål, såfremt det pågældende medlem ved sin 
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adfærd findes at have skadet foreningens interesser. Eks. Piratavl med godkendte hingste. Hvis et 

medlem ønsker genindmeldelse, skal det tages op på næstkommende generalforsamling.  

Stk. B:  Man har stemmeret, når man har betalt.  

Stk. C: Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, meddeles dette skriftligt til foreningen inden et 

nyt medlems år begynder. 

Stk. D: Manglende betaling af kontingent eller anden skyld til foreningen kan medføre sletning af 

medlemskab, der skal dog altid afsendes mindst en rykker før sletning finder sted. 

Stk. E: Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Juniormedlemmer halv pris. (under 15 år). 

Stemmeret har alle medlemmer, med gyldigt medlemskort, der er fyldt 15 år, man skal dog være 18 

år for at være valgbar til bestyrelsen. 

Et medlem kan medbringe én fuldmagt for et andet medlem, dette er en personlig fuldmagt.  

   

Indvarsling til generalforsamlingen sker skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel, med 

angivelse af dagsorden. Indkaldelse sendes på mail til den mailadresse, er er opgivet ved 

indmeldelse i foreningen. Bestyrelsen påtager sig intet ansvar omkring forkert oplyst eller ændret e-

mail.  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til 

formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne 

1 uge før generalforsamlingen sammen med endelig dagsorden.  

   

Dagsorden ved generalforsamling 

 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af stemmetællere  

3. Valg af protokolfører  

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning  

5. Kassereren aflægger regnskabsberetning og fremlægger revideret regnskab.  

6. Behandling af fremkomne forslag  

7. Valg til bestyrelse + 2 suppleanter.  

8. Valg af revisor + suppleant  

9. Fastsættelse af årskontingent for kommende år.  

10. Eventuelt.  

   

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling 
  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling han ske med 14 dages varsel, afholdes når 

halvdelen af medlemmer ønsker dette eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, med 

angivelse af dagsorden. 

 

§ 8: Regnskabsåret er kalenderåret 
 

1/1 – 31/12 

   

§ 9: Repræsentation i tilsluttede organisationer 
   

Formanden er medlem af Svenska Russavelsföreningen og SEGES -HEST, Food Park 15, 8200 

Aarhus N (efterfølgende benævnt SEGES) i Danmark. 
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Øvrig repræsentation: deles ud i bestyrelsen, kan i særlige tilfælde uddelegeres til medlemmer uden 

for bestyrelsen.  

     

§ 10: Bestyrelse 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter der vælges på den ordinære generalforsamling 

blandt de aktive medlemmer, hvis muligt. Hvis bestyrelsesposterne står tomme, opslås de atter ved 

næste generalforsamling. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige år afgår 2 og i lige år 

afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at bestyrelsen er 

repræsenteret jævnt rent geografisk. 

Der vælges ligeledes 2 suppleanter, der sidder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde 

af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder den suppleant, der bor tættest rent geografisk. 

Suppleanten sidder frem til førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.          

§ 11: PR for foreningen 

Foreningen bestyrer en hjemmeside www.dansk-gotlandsruss.dk og en tilsvarende på Facebook. 

Der vil meget information omkring aktiviteter foregå.  

 

§12:  Avlsmål 
  

Avlsmålet er at avle en håndterbar, hårdfør, stærk børne- og familiepony med et godt temperament 

med en bred anvendelighed for spring, dressur og kørsel. Der ønskes avlsdyr med stor frugtbarhed. 

   

Der findes kåringsregler, 1 stk. for hingste og 1 stk. for hopper og udstillingsregler som løbende 

justeres efter Svenska Russavelsföreningen og SEGES-regler. 

   

Dansk Gotlands Russ avlsforening skal altid respektere og følge kravene i de svenske kåringsregler. 

   

Formålet med kåringsregler er at fastsætte og systematisere avlsarbejdet i avlsforeningen, så 

selektionen resulterer i en avlsfremgang. Resultater af kåringen registreres i SEGES og/ eller SvRF 

og er tilgængelige på www.hestedata.dk  og www.blåbasen.se  

   

Ændringer af kåringsregler skal altid fremlægges på generalforsamlingen og kan vedtages, såfremt 

der opnås mindst 50 % af stemmer for forslaget. 

 

 

  

  

http://www.dansk-gotlandsruss.dk/
http://www.hestedata.dk/
about:blank
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STK A.  Racebeskrivelse 

 

Type: Harmonisk, velproportioneret med udtalt race karakter.  

Hoved: Passende stort hoved med lige næseryg, bred pande, og et vågent udtryk 

Hals: Halsen ønskes tilpas lang for størrelsen, velansat og med lige linje på undersiden. Hingste må 

have kraftigere hals. 

Skulder – Manke: Der ønskes en lang velliggende skulder, markeret veludviklet manke.  

Overlinje – Ryg – Lænd – Kryds: Kroppen er passende lang med god brystdybde, med godt 

sadelleje, passende lang ryg, stærkt lændeparti og et bredt kryds som ikke er for hældende.  

Forlemmer - Baglemmer – Haser Lår: Forlemmerne er tørre, har velmarkerede, flade forknæ med 

brede, flade og korte piber. Baglemmerne har god lårbensfylde, tørre og med passende vinkling i 

hase- og kodeled. Hovene er runde og åbne med god hornkvalitet. 

Skridt – Trav: Russets bevægelse er energisk, elastisk og med god skulderfrihed. Den er 

jordvindende og med god undergriben. 

   

Størrelse  

Til kåring skal målet være mellem 115 – 130 cm. i stangmål. Idealmålet ligger 123 – 126 cm. 

3-års hingste må ikke overskride 128 cm. og 3-års hopper bør ikke overskride 128 cm. i stangmål. 

   

 

STK B. Stambogsføring 

 
Alle renracede Russ der fødes og registreres i Danmark, optages i stambogen for Gotlandsruss 

under SEGES. 

Ved renracet Gotlandsruss forstås, at dens forældre i lige linje kan føres tilbage til Svensk 

”Riksstambok för Russ”. Alle gotlandsruss, som vises/ udstilles i Danmark, registreres i SEGES og 

får hestepas med logo. Gotlandsruss født og opdrættet i Danmark, er registreret i www.hestedata.dk, 

administreret af SEGES. 

 

§13 Kåringsregler generelt  
 

Godkendte farver:  

Dansk Gotlands Russ godkender følgende farver for Russ. 

Brun, sort, rød, isabell „palomino“ og gulbrune i varianter samt tigerstribede. 

Der godkendes aftegn som ål, stjerne, blis, hvide sokker, hvide strømper og man og hale i mørke og 

lyse farver. 

I øvrigt alle farver som vil kunne godkendes af Svenska Russavelsföreningen er tilladte og kan 

kåres i Danmark. 

   

 

STK A Brændemærkning / chipmærkning af Russ 

 

Alle Russ født i Danmark efter den 1-1-1992 er brændemærket med et R og de 3 sidste cifre af 

registreringsnummeret. 

Efter 01.03.2010 mærkes udelukkende med chip. 

http://www.hestedata.dk/
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Al chipmærkning foretages efter SEGES-Heste regler og anvisninger, af autoriseret. personale fra 

SEGES i Skejby, eller dyrlæger. 

   

   

STK B Regler for DK-udstillinger 

 
Der bedømmes ud fra de gældende regler udstedt af SEGES i samarbejde med SvRF og godkendt 

svensk dommer.  

Alle stambogsførte Russ kan deltage, hvis ejer er medlem af Dansk Gotlands Russ avlsforening. 

Svenska Russavelsföreningens medlemmer kan deltage med svenske registrerede Russ, i klasser 

med kåring kan der ikke gives Dansk avlsdiplom til Svenske heste, dette er forbeholdt dansk ejede 

heste. Det vil være muligt at fremstille svenskejede russ på DK-Udstillinger i DK efter de gældende 

svenske bedømmelsesprincipper, da der er krav om svensk dommer fra SvRF.  

Kåringsklasser: 

Klasse 1 3-års hopper til avlsgodkendelse og event. avlsdiplom 

Klasse 2 4-års og ældre hopper til avlsgodkendelse (evt. DK avlsdiplom til 4-års og 5-års) 

Klasse 3 Afkomsklasse hopper, mindst 3 stk. afkom, min. 1 år 

Klasse 4 2-års hingste til avlsgodkendelse  

Klasse 5 3-års hingste til avlsgodkendelse  

Klasse 6 4-års og ældre hingste til avlsgodkendelse og brugsprøve (hingste til           

                      Generalmønstring hvert 5. år) 

Klasse 7 Afkomsklasse hingste, mindst 3 stk. afkom, min. 1 år 

Klasse 8 Brugsprøve for hingste, hopper og vallakker 

 

Udstillingsklasser: 

Klasse 9 1-års hopper 

Klasse 10 1-års hingste 

Klasse 11 2-års hopper 

Klasse 12 4-års og ældre hopper med eller uden føl 

Klasse 13 Vallakker og hingste. (hingste min. 2 år) 

Klasse 14 Hoppeføl 

Klasse 15 Hingsteføl 

Klasse 16      Junior – u 15 år.  

   

Ved fremstilling af hopper og hingste til avlsgodkendelse/kåring kan disse slippes løs, hvis 

forholdene tillader det, således de har mulighed for at vise en friere bevægelse. Er det ikke 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt at vise hopper og hingste løse kan disse efter dommerens ønske vises 

i longe. 

Alle klasser bedømmes efter det Danske kårings- og skue system. Der kan vises på lige linje, 

såfremt den svenske dommer ønsker det. 

   

Det skal bemærkes at der kan forekomme justeringer og ændringer, idet regler fra og Svenska 

Russavelsföreningen altid skal følges. Ændringerne foretages på generalforsamlingen, medmindre 

det er påkrævet at ændre dem på forlangende af SEGES/ SvRF. 

   

Russ født i EU godkendte Gotlands Russ avlsforbund kan registreres i Dansk Gotlands Russ 

stambog. Russ kåret i EU godkendte Gotlands Russ avlsforbund, kan optages i Dansk Gotlandsruss 
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stambog uden yderligere kåring. Hingste, som ønskes i avlen og godkendes i DK, skal desuden have 

DNA på morsiden, jvf. SEGES-regler og godkendelse. Afkom avlet på Danske hopper og 

godkendte hingste fra EU godkendte Gotlands Russ avlsforbund kan registreres i Dansk Russ 

stambog.  

Der kræves tre led i stamtavlen, der efter moderforbundet Svenska Russavelsföreningens regler er 

godkendt som renracet Gotlands Russ, for at en hest kan indføres i stambogen.  

   

STK C. Kåring i Danmark 

 

For kåring i DK kræves fremstilling på en DK Russudstilling og med deltagelse af 

dommer/dommere godkendt af Svenska Russavelsföreningen. Der kan ikke kåres russ uden svensk 

dommer. Denne afholdes altid i sensommeren/ efteråret. 

 

STK D. Generalmønstring hingste 

 

Hvert 5. år afholdes generalmønstring for hingste med deltagelse af Svensk dommer. 1. år for 

generalmønstring er 2005.  

Hopper med sommereksem kan ikke kåres, dyrlægeattest kan kræves som ved hingste.  

Ved bedømmelse til kåring skal hopper tildeles mindst 6 p. i helhed og ingen delkarakter under 5. 

Der bedømmes efter det Danske kåringssystem. 

For at en Gotlandsruss kan indføres i stambogen, er det en forudsætning at 3 led i stamtavlen er 

kendt og registreret i enten SEGES eller SvRF. 

 

   

STK E. Bedømmelses type 

 

Størrelse – Type – Dybde - Bredde  

Hoved – Hals    

Skulder - Manke   

Overlinje – Ryg – Lænd – Kryds – Lår  

Forlemmer    

Baglemmer – Haser   

Skridt    

Trav    

Helhed    

   

Såfremt der opnås 8 p. i helhed, gives guldmedalje 

Såfremt der opnås 7 p. i helhed, gives Sølvmedalje 

Såfremt der opnås 6 p. i helhed, gives Bronzemedalje 

Hopper med under 6 point i helhed afvises og opnår ikke kåring. 

   

Der bruges nedenstående pointskala: 

   

10 p. Prima    5 p. Knap tilfredsstillende 

  9 p. Særdeles godt   4 p. Ikke tilfredsstillende 

  8 p. Godt    3 p. Manglende  

  7 p. Ret godt (tilfredsstillende)  2 p. Dårlig 

  6 p. Middel    1 p. Meget dårlig 
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§ 14 Kåringsregler og inddeling af hovedstambog for Gotlandsruss hopper  
  

STK A 

 

Registrerede og stambogsførte Russhopper, har ret til registrering og stambogsføring af afkom. 

Såfremt faderhingsten ikke er avlsgodkendt, indføres afkommet i stambogen, men kan ikke 

fremstilles til kåring. Disse afkom kan få tildelt sorte pas. 

Registrering og stambogsføring forestås af Landscentret | Heste SEGES i Danmark.  

Der kan kun fremstilles og kåres afkom efter avlsgodkendte Russ hingste. 

   

For fremstilling til kåring kræves, at hopper er min. 3 år, registreret i DK, eller et andet godkendt 

EU Gotlandsruss avlsforbund. 

Mankehøjde: 115-130 cm. Hoppen skal måles stående på et fast og lige underlag. 

Diplom: uddeles til hoppe som ved kåring i 3-5 års alder har fået mindst 8 point i helhed, heraf 

ingen delpoint under 7, og 3-års hopper må ikke være højere end 128 cm. 4 års og ældre hopper 

max. 130 cm. 

3 års hopper, som overstiger 128 cm, men ikke 130 cm, skal ikke avlsværdiklasseinddeles. I 

papirerne skal noteres ” ikke avlsværdiklasseinddelt pga. mankehøjden” 

   

STK B 

 

Bogstaverne G, GII og GI tildeles på baggrund af hoppens egne præstationer.  

   

Avlsværdiklasse G:  

En hoppe tildeles bogstav G der indføres i stambogen, hvis følgende vilkår er opfyldt: 

• hoppen er renracet Gotlandsruss, og dens forældre kan i lige linje føres tilbage til Svensk 

”Riksstambok för Russ” 

• hoppen opfylder racens bestemmelser såsom mankehøjde, farve og lignende. 

• hoppen er mindst 3 år gammel  

• hoppen har opnået mindst 30 p / mindst 6 p i helhed og ingen delpoint under 5 ved kåring / 

præmiering. 

• Ældre hopper skal bedømmes at være af modsvarende kvalitet, hvis de ikke pointbedømmes. 

   

Avlsværdiklasse G II 

Hoppen skal opfylde kravene til G samt have aflagt frivillig brugsprøve som 4-års eller ældre, eller 

noget der svarer dertil (f.eks. deltaget i ride- eller kørekonkurrence, også travløb) 

   

Avlsværdiklasse G I  

3 års hopper kan kun tildeles avlsværdigklasse G. 4 års og ældre hopper skal have mindst et afkom 

efter en for racen godkendt hingst, hvis hoppen skal tildeles avlsværdigklasse GII eller GI. 

3 års diplomet giver stadigvæk "ret" til GI, men kan først tildeles når hoppen har fået føl jvf. 

ovenstående. Er gældende for hopper der fremstilles fra 2007 

Hoppen skal opfylde minimumskravene for avlsværdiklasse G, samt opfylde mindst en af følgende 

vilkår:  

• Opnået 3-,4- eller 5 års diplom 
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• Opnået mindst to guldplaketter, hvor af den ene skal opnås ved mindst 1 års alder, og den 

anden ved mindst 3 års alder på officielle udstillinger/kåringer. Hesten skal være bedømt af 

2 forskellige dommere.  

•  Opnået placering ved min. C-stævne enten i dressur, military (min. sværhedsgrad 1) eller 

springning (min. sværhedsgrad 2) samt opnået min 7 point i helhed eksteriøret ved mindst 1 

års alder ved officiel udstilling/kåring.  

• Været placeret i officiel galop eller kørekonkurrence i national mesterskabsklasse, samt 

opnået min 7 point i helhed eksteriøret ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder.  

•  Har km-tid under 2.00.0 samt fået min 7. point i helhed eksteriøret ved officiel 

udstilling/kåring ved mindst 1 års alder.  

• Eller har udenlandske meriter der modsvarer.  

   

Bogstav A og ELITE tildeles på baggrund af hoppens afkoms præstationer.  

   

Avlsværdibogstav A  

Hoppen skal opfylde kravene til G samt: 

•  Have fået mindst 5 levende føl, efter godkendt russhingst. 

•  Hoppen skal opnå mindst 80 afkomspoint, hvoraf mindst 3 afkom med 20 point. Eller 

•  Hoppen skal opnå mindst 80 afkomspoint, hvoraf mindst 1 afkom med 30 point og 1 

afkom med mindst 20 point.  

   

Avlsværdiklasse Elite (uddeles posthumt så længe afkom findes i live) 

Hoppen opfylder kravene til værdibogstav A samt: 

• Have fået mindst 6 levende føl efter godkendt russhingst. 

• Hoppen skal have mindst 120 afkomspoint, hvoraf mindst 2 afkom skal have 30 point, 

og 2 afkom skal have 20 point. Eller 

• Hoppen skal have 120 afkomspoint, hvoraf mindst 3 afkom skal have 30 point.  

   

Avlsværdiklasse Super-Elite (Uddeles posthumt, så længe afkom findes i live) 

Hoppen skal opfylde krav til avlsværdiklasse Elite, samt 

   

• Have fået mindst 7 afkom med hver mindst 30 point.  

   

Hoppeejer informerer selv bestyrelsen om opnået avlsværdiklasse og fremsender evt. nødvendig 

dokumentation. 

 

Pointskala for afkomsbedømmelse  

 

Ved pointberegning må hvert afkom kun medregnes 1 gang. Kun det højeste antal point for hvert 

afkom tæller med. F.eks. giver en A-præmieret hoppe, som har opnået diplom og 41 p.  = 30 

afkoms-point (og ikke både 10 for at være et levende føl, + 20 for at være stambogsført med mindst 

38 p +30 for at have fået diplom +30 for at være A-præmieret.)  

Kun registrerede afkom efter godkendt russhingst tæller med.  

   

10 point 

• Levende født føl 
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20 point 

• Ved med minimum 3 års alder opnået 38 point/7 i helhed ved kåring eller officiel 

udstilling. 

• Været placeret i ride konkurrence til min. C-stævne. I dresssur eller military i min. 

sværhedsgrad 1. I springning ved min. sværhedsgrad 2. Samt fået min. 35 point/ 7 i 

helhed eksteriøret ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder. 

• Været placeret ved officiel (distriktsniveau) galop- eller kørekonkurrence. Samt opnået 

min. 35 point/7 i helhed eksteriøret ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder. 

• I travløb, løbet med en km-tid på 2.25.0. Samt opnået min. 35 point/7 i helhed eksteriørt 

ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder. 

• Eller have udenlandske meriter, der modsvarer ovenstående. 

 

• 30 point 

• Hoppe som har opnået 3-, 4- eller 5 års diplom. 

• A-præmieret hoppe 

• Været placeret i ride konkurrence til min. C-stævne. Enten i dressur i min. sværhedsgrad 

2. Eller i springning i min. sværhedsgrad 3. Samt min. 35 point/7 i helhed eksteriøret ved 

officiel udstilling ved mindst 1 års alder. 

• Været placeret i officiel galop- eller kørekonkurrence på mindst nationalt 

mesterskabsniveau. Samt min. 35 point/7 i helhed eksteriøret ved officiel udstilling ved 

mindst 1 års alder.  

• Opnået mindst to guldplaketter, hvoraf den ene opnås ved mindst 1 års alder og den 

anden ved mindst 3 års alder, enter på kåring eller officiel udstilling og af to forskellige 

dommere.  

• Eller have udenlandske meriter, der modsvarer ovenstående. 

 

50 point 

• Godkendt hingst 

• Elite præmieret hoppe 

• Opnået placering i det samlede DRF-mesterskab i enten dressur, spring eller military 

• Km-tid under 1.50.0 

• Eller have udenlandske meriter, der modsvarer ovenstående. 

   

§ 15 Kåringsregler for Gotlandsruss hingste  
 

§ STK A. Hingsteliste 

 

Der laves en hingsteliste over aktive hingste. Det er hingsteejers opgave at oplyse foreningen 1/1 

om hingsten løser licens.  

Det er betalende medlemmer, der kan have hingste på hingstelisten på hjemmesiden. Ikke 

medlemmer med godkendte hingste, kan mod betaling få hingsten på foreningen liste. 

 

STK B. Avlsvurdering - Licens - Kåring - Afkomsfremstilling tilpasset i 2014 

 

Krav til hingste der møder til avlsvurdering. 

Der kan kun fremstilles og kåres afkom efter avlsgodkendte Russ hingste og Russ hopper. 

Såfremt faderhingsten ikke er kåret, vil disse afkom eller deres afkom aldrig kunne fremstilles til 

kåring. Disse kan kun få tildelt SEGES sorte pas. 
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Hingste af indavl kan ikke godkendes, der skal dog være mulighed for dispensation hvor særlige 

forhold taler for det. Det anbefales at indavlsprocenten er under 6,25 i fire generationer. 

Dispensation skal søges i moderforeningen SvRF.  

Dispensation afgøres dommerens anvisninger. Dommernes bedømmelse kan ikke ændres. Dette vil 

kræve en genfremstilling til avlsgodkendelse. 

Afgørelsen kan ikke ankes. 

Hingste som i hjemlandet er nægtet avlsgodkendelse kan ikke fremstilles til avlsgodkendelse i 

Danmark. 

Ved dyrlægekontrol følges ”Sygdomme af betydning for avlsvurdering af hingste” udgivet af 

Landscentret Heste. Der bruges altid en uvildig dyrlæge. 

Alle avlsgodkendte hingste skal være blodtypebestemte (DNA-bestemmelse) både på fars og mors 

side. 

Hingste født efter 1. januar 1994 skal, for at en avlsgodkendelse kan tildeles, have deres afstamning 

verificeret (kontrolleret) ved hjælp af blodprøve og DNA-bestemmelse. 

Hingste med sommereksem kan ikke godkendes. Hvis eksem opstår senere, skal hingsten udgå af 

avlen, og kan ikke mere tildeles avlsgodkendelse. 

Hingsteejer skal til avlsvurdering stille med en dokumentation for at hingsten er sund og rask og 

uden defekter.  

Hingsteejer skal på forlangende fremlægge attest fra dyrlæge som viser at hingsten er eksemfri og i 

øvrigt sund og fri for smitte. 

Foreningen har ret til at vælge en af SEGES godkendt dyrlæge til udtagning af prøver og til 

veterinærbesigtigelse. 

Veterinærbesigtigelse er altid på hingsteejers regning. 

Såfremt dommer og veterinær ved avlsgodkendelsen finder at hingsten kan have problemer i led og 

lemmer kan de forlange røntgenundersøgelse, som så afgør om hingsten kan få avlsgodkendelse. 

Udgifter hertil betales af hingsteejer. 

   

   

STK C Regler for hingstelicens  

  

Licens for danske avlsgodkendte Russhingste og hingste fra andet EU godkendt Russ avlsforbund 

udstedes for kalenderåret efter ansøgning fra hingsteejer/holder. 

Der kan kun tilmeldes godkendte hingste der opfylder kravet om tre led i stamtavlen. 

Dansk Gotlands Russavlsforeningen tilmelder hingsten til forbundets hingsteliste. Beløb for licens 

fastsættes af bestyrelsen, hvis hingsteejer ønsker at gøre brug af den PR, foreningen kan tilbyde.  

Det er ikke tilladt at drive piratavl, hvis man har en godkendt hingst, gælder for alle racer tilsluttet 

SEGES.  

Russhingste må bedække Russhopper og hopper af andre racer der godkender Russ til 

indkrydsning. Det er en forudsætning at hopper fra andre forbund er avlsgodkendte i deres 

respektive forbund.  

Hvis et medlem af Dansk Gotlands Russ importerer eller lejer en EU godkendt Russ hingst, som har 

en bedækningslicens og avlsgodkendelse, vil ejeren/lejeren kunne gøre brug af den PR, foreningen 

kan tilbyde mod betaling af normal hingstelicens. Er hingsten ikke færdigkåret følges det normale 

selektionsforløb.  

Der gøres opmærksom på at der kan være regler i SEGES der går ud over de her nævnte, det er 

hingsteejers ansvar at gøre sig bekendt med disse.  
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STK. D Regler for fremstilling til kåring  

   

Følgende skal være opfyldt for at en hingst kan stilles til kåring i dansk Gotlandsruss Avlsforening: 

  

• Hingsten skal være registreret Gotlandsruss efter avlsgodkendt/kåret russhingst og 

avlsgodkendt/kåret russhoppe.  

   

• Hingstens stangmål skal være min. 115 cm. 2 ½ års hingste må være max. 127 cm 3 års 

hingste max. 128 cm. 4 års og ældre hingste max.130 cm. 

   

• 2 ½ års hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse for kommende kalenderår eller 

afvises. Der gives 1 års avlsgodkendelse. 

   

• 3 ½ års hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse for kommende kalenderår eller 

afvises. Der gives 1 års avlsgodkendelse. 

   

• 4 års og ældre hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse eller afvises. 4 års og ældre 

hingste skal desuden aflægge og bestå en brugsprøve (se dette). 

   

• 4 års og ældre hingste det opnår avlsgodkendelse og består brugsprøven får betegnelsen 

Kåret. 

   

• Hingsten skal derefter følge regler for generalmønstring. Som er hvert 5 år, 2015, 2020... 

   

• Alle avlsgodkendte/kårede hingste optages i stambogens hovedafsnit, der opdeles efter 

nedenstående bogstaver: 

   

• G tildeles hingst som har opnået mindst 8 point i helhed og ingen delpoint under 6. 

Undtagelsesvis kan hingst godkendes med 7 point i helhed pga. særligt gode resultater, 

speciel afstamning eller farve. 

   

• GII tildeles hingst som har opfyldt kravene for G og har udført godkendt brugsprøve. 

   

GI tildeles hingst som opfylder kravene for GII samt et eller flere af følgende vilkår; 

• Har opnået mindst 9 i helhed/42 point ved avlsgodkendelse/kåring 

• Ved mindst 3 års alder mindst 2 gange er blevet guldbelønnet med mindst 8 point i 

helhed/41 point på udstilling/kåring med mindst 1 års mellemrum 

• Har været placeret i LA dressur eller spring på distriktsplan 

• Har været placeret i kørekonkurrence. (For kørsel er det MSV- klasser, da der ikke findes 

andre mesterskaber i DK) eller galopløb af national mesterskabsklasse (DM) 

• Har travrekord under 1.57.0 eller har været årgangsvinder. 

 

STK E. Afkomsfremstilling 

 

Man regner ikke afkomspoint ud for hingste ligesom for hopper. Her er det dommernes vurdering 

der afgør hvilket bogstav hingsten tildeles. 

• C tildeles hingst som har vist mindre god nedarvning. 
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• B tildeles hingst som har vist normal nedarvning. 

• A tildeles hingst som har vist meget god nedarvning (det anbefales at ca. 15 % af den aktuelle 

hingstebestand skal kunne belønnes med A). 

• ELITE tildeles hingst som har vist udmærket og alsidig nedarvning og har givet afkom med 

kvalifikationer i flere af de kategorier som meriterer indenfor racen. (det anbefales at 5-10 % af 

den aktuelle hingstebestand skal kunne ELITE præmieres.). ELITE kan tildeles posthumt så 

længe afkom findes i live. 

   

§ 16. Brugsprøve for Gotlandsrusshingste, hopper og vallakker 

 

Prøven afholdes en gang om året i forbindelse med kåring/udstilling. 

Hesten skal gennemgå dyrlægetjek på pladsen. 

Hingsteejer skal på dagen dokumentere at hingsten er sund og rask, fri for defekter. Erklæring fra 

dyrlæge medbringes.  

Hesten kan køres (enspænder) eller rides.  

Der må anvendes almindeligt trensebid. Køretrense med alm kørebid (postkandar), ved kørsel er 

dog tilladt. Hjælpetøjler og lignende er ikke tilladt.  

Rytteren/kusken skal bære hjelm.  

Pisk og sporer er tilladt. Man må gerne tale til hesten under prøven.  

   

Følgende punkter bedømmes ved prøven:  

1. opsidning/forspænding og afsidning/fraspænding. Her bedømmes f.eks. om hesten står pænt 

stille (der må medbringes 1 hjælper.)  

2. igangsætning  

3. standsninger/parader  

4. bevægelse i skridt, trav og (ved ridning) galop  

5. springevner og villighed  

6. temperament, samarbejdsvilje og lydighed  

   

Der gives karakterer fra 1-10. Totalpoints deles med 6. For at bestå prøven 

skal gennemsnittet være mindst 6 for hingste og 5 for hopper, ingen enkeltkarakterer under 4. 

Brugsprøve kan erstattes med dokumentation om hingsten/ hoppen har gennemført officielt travløb, 

kørestævne (minimum Let klasse dressur, keglekørsel, svarende til let klasse), eller ridestævne (min 

LC-dressur) eller kvalitets bedømmelse svarende til brugsprøvens regler. Dog skal sådan 

hingst/hoppe vises ved avlsvurdering, hvor brugsprøven skulle have været gennemført. Både hopper 

og hingste godkendt i Sverige efter gældende svenske regler godkendes. 

   

Ridning: Hesten rides i alle tre gangarter på begge volter. Hesten skal udføre mindst en parade på 

hver volte. Der rides efter dommerens anvisninger, det vil sige, man skal ikke have forberedt et 

egentligt dressurprogram.  

Skridt vises som middelskridt med løse tøjler, så hesten kan strække halsen. Trav vises som 

arbejdstrav, der øges i tempo og tages ned igen. Galop springes an fra trav og vises som 

arbejdsgalop, der øges i tempo og tages ned igen. 

Kørsel: Hesten køres i skridt og trav på begge volter. Der udføres 2 standsninger efter dommerens 

anvisninger.  

Springning: bortfaldet pr 2014  
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”Udenlandske meriter: Brugsprøver gennemført og bestået i EU godkendte Russ avlsforbund 

sidestilles med brugsprøver gennemført og godkendt i Danmark.” 

 

§ 17 Føl 

Skal registreres og indberettes til SEGES senest 40 dage efter foling.  

 


