
På generalforsamlingen i foråret blev forslaget om udnævnelse af elite hingste og hopper vedtaget. 

Ansøgningsfristen for 2011 er af bestyrelsen forlænget til 15. juli 2011. 

ELITESTATUS 

Hingste og hopper kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark kan efter ansøgning til Avlsledelsen opnå 

elitestatus efter nedenstående retningslinier. Udnævnelsen sker én gang årligt og offentliggøres ved den 

ordinære Generalforsamling. Ansøgningen skal være Avlsledelsen i hænde senest 31.12. det foregående år. 

Det påhviler ansøgeren at vedlægge dokumentation for den pågældende hests berettigelse til Elitestatus. 

Såfremt Avlsledelsen skal være behjælpelig med fremskaffelse og fortolkning af dokumentation faktureres 

dette til timebetaling. Behandlingsgebyr DKK 300,00 skal vedlægges ansøgningen. Gebyret refunderes ikke 

uanset udfaldet. 

På baggrund af fremsendte ansøgning afgør Avlsledelsen udnævnelsen. Kriterierne for S-, A- & B-status 

følger DRF’s gamle system og fremgår af HesteData. Udenlandske rideresultater tæller med såfremt 

Avlsledelsen ser sig i stand til at transformere disse til tilsvarende opnået under DRF. 

Der kan i helt særlige tilfælde dispenseres. Eksempelvis for manglende rideresultater efter meget små 

miniature- og kat. 3 ponyer, eller ved manglende antal afkom for heste med en exceptionel 

egenpræstation. 

Indledningsvist vil ansøgningsfristen være 15. juli 2011, og eliteudnævnelsen vil 1. gang finde sted ved 

Knabstrupperforeningen for Danmarks 40 års Jubilæumskuer i 2011. 

Retningslinier for udnævnelse af Elitehingste 

Hingste færdigkårede i Knabstrupperforeningen for Danmark og med bestået materialprøve aflagt i 

Knabstrupperforeningen for Danmarks regi kan udnævnes til elitehingste, såfremt de opfylder mindst 3 af 

de 4 nedenstående krav. 

1. Hingsten har udvist god egenpræstation i sport og mindst opnået status svarende til B-hest. For 

miniature- og kat. 3 ponyhingste, der er for små til at kunne rides og deltage i konkurrencer, kræves 

at Fælles Materialprøve er bestået med minimum 800 point. 

2. Hingsten har afkom, der har udvist gode præstationer i sport. Mindst 1 afkom med S-status, eller 2 

afkom med A-status eller 3 afkom med B-status. For miniature- og kat. 3 ponyhingste, hvis afkom 

anses for at være for små til at kunne rides og deltage i konkurrence, skal mindst 3 afkom have 

aflagt og bestået fælles materialprøve. For den enkelte hest tæller kun et sæt sportsresultater. 

3. Mindst 10 stk. afkom fremstillet og bedømt til kåring eller avlsgodkendelse i 

Knabstrupperforeningen for Danmark har opnået minimum 8 i helhed (hopper og vallakker) eller 1-

årig ubegrænset avlsgodkendelse eller endelig kåring (hingste). 

4. Hingsten har stillet afkomssamling i Knabstrupperforeningen for Danmark og opnået mindst en 

sølvmedalje ensølvmedalje. 

Retningslinier for udnævnelse af Elitehopper 



Hopper kårede i Knabstrupperforeningen for Danmark kan udnævnes til elitehopper, såfremt de opfylder 

mindst 4 af de 6 nedenstående krav. 

1. Hoppen er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark med minimum 8 point i helhed. 

2. Hoppen har mindst 3 afkom kåret med mindst 8 i helhed (hopper eller vallakker) eller med 1-års 

ubegrænset avlsgodkendelse eller færdigkåring (hingste) bedømt af Knabstrupperforeningen for 

Danmark. 

3. Hoppen har stillet afkomssamling i Knabstrupperforeningen for Danmark og opnået mindst en 

sølvmedalje. 

4. Hoppen har RKNN status 

5. Hoppen har mindst 2 afkom der har aflagt og bestået Fælles Materialprøve eller opnået RKNN-

status eller tilsvarende. 

6. Hoppen har mindst 1 afkom, der er S eller A-hest. 

 

 

 


