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Avlspolitik §1.2.

Nuværende:
Avlsprogrammet skal fremme kontinuerlige fremskridt i avlen af den amerikanske quarter hest frem 
mod avlsmålene. Gennem dette arbejde ønsker foreningen til stadighed at forbedre racens 
egenskaber. Avlsprogrammet vil til enhver tid ligge inden for rammerne udstukket af den i EU 
påkrævede ”Studbook of Origin” Denne indehaves af den tyske quarter horse forening DQHA.

Forslag:

Avlsprogrammet skal fremme kontinuerlige fremskridt i avlen af den amerikanske quarter hest frem 
mod avlsmålene. Gennem dette arbejde ønsker foreningen til stadighed at forbedre racens 
egenskaber. Avlsprogrammet vil til enhver tid ligge inden for rammerne udstukket af den i EU 
påkrævede ”Studbook of Origin”



Avlspolitik §3.3.

Nuværende:
Eneste tilladte forædlingsrace, som kan parres med en quarter hest, er racen Engelsk Fuldblod, som 
ydermere skal stå opført i ”Jockey Club of North America’s” avlsbog eller et andet forbund godkendt 
af dette. I Europa er det ”Weatherbys”. Parringer indbyrdes mellem heste af forædlingsracen 
(engelsk fuldblod x engelsk fuldblod) er ikke tilladt i quarter heste regi.

Forslag:

Eneste tilladte forædlingsrace, som kan parres med en quarter hest, er racen Engelsk Fuldblod, som 
ydermere skal stå opført i ”Jockey Club of North America’s” avlsbog eller et andet forbund godkendt 
af dette. Parringer indbyrdes mellem heste af forædlingsracen (engelsk fuldblod x engelsk fuldblod) 
er ikke tilladt i quarter heste regi.



Avlspolitik §3.4.

Nuværende:
”Studbook of Origin” er en optegnelse af optimale egenskaber hos en amerikansk quarter hest, som 
er fremdraget fra ”AQHA Official Handbook of Rules and Regulations”. Inden for den europæiske 
union er det den tyske quarter hest forening DQHA, som af EU-kommissionen er accepteret som 
den organisation, der fører og administrerer denne bog, og dermed også opstiller avlsmålene for 
amerikanske quarter heste.

Forslag:
”Studbook of Origin” er en optegnelse af optimale egenskaber hos en amerikansk quarter hest, som 
er fremdraget fra ”AQHA Official Handbook of Rules and Regulations”.



Avlspolitik §6.3.3.

Nuværende:
- Kåringsgruppen består indtil videre af DQHA avlslederen samt op til 4 bedømmere. DKQHA’s
bestyrelse kan vælge at lade en af de 4 bedømmere erstatte af en udpeget dyrlæge. Når DKQHA 
råder over uddannede danske bedømmere, forventes det, at disse kan indtræde som en del af den 
samlede bedømmergruppe.

Forslag:

- Kåringsgruppen består indtil videre af avlslederen samt op til 4 bedømmere. DKQHA’s bestyrelse 
kan vælge at lade en af de 4 bedømmere erstatte af en udpeget dyrlæge. Når DKQHA råder over 
uddannede danske bedømmere, forventes det, at disse kan indtræde som en del af den samlede 
bedømmergruppe.



Avlspolitik §16.2.4.

Nuværende:
UELN nummeret følger hesten, så længe den lever og bliver ikke ændret. UELN nummeret 
bibeholdes ved optagelse i avlsbogen, uanset om hesten har nummeret fra et andet land eller om 
hesten skal optages i eksempelvis den tyske avlsbog.

Forslag:
UELN nummeret følger hesten, så længe den lever og bliver ikke ændret. UELN nummeret 
bibeholdes ved optagelse i avlsbogen, uanset om hesten har nummeret fra et andet land eller om 
hesten skal optages i en anden avlsbog udenfor Danmark.



DKQHA’s vedtægter §1.

Nuværende:
Foreningens navn er Danish Quarter Horse Association (DKQHA). Foreningen er en dansk afdeling af 
The American Quarter Horse Association (AQHA) og er forpligtiget til at følge de af AQHA fastsatte 
regler og bestemmelser, dog under iagttagelse af såvel dansk som EU lovgivning. Et eksempel herpå 
er den forpligtelse, som DKQHA har til at efterleve retningslinjerne vedrørende avl, som udstikkes af 
indehaveren af ”Studbook of Origin” for amerikanske quarter heste inden for EU. Indehaveren er 
Deutche Quarter Horse Association (DQHA). 

Forslag:

Foreningens navn er Danish Quarter Horse Association (DKQHA). Foreningen er en dansk afdeling af 
The American Quarter Horse Association (AQHA) og er forpligtiget til at følge de af AQHA fastsatte 
regler og bestemmelser, dog under iagttagelse af såvel dansk som EU lovgivning. Et eksempel herpå 
er den forpligtelse, som DKQHA har til at efterleve retningslinjerne vedrørende avl, som udstikkes af 
indehaveren af ”Studbook of Origin” for amerikanske quarter heste.



DKQHA’s vedtægter §2.

Nuværende:
DKQHA følger en avlspolitik, som er nedfældet i den til enhver tid gældende version af 
"Avlsdokument for DKQHA". Avlsdokumentet vil altid være tilpasset det tyske jf. §1, og vedtages af 
medlemmerne på en generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for, det ligger tilgængeligt for alle 
på foreningens hjemmeside. 

Forslag:

DKQHA følger en avlspolitik, som er nedfældet i den til enhver tid gældende version af 
"Avlsdokument for DKQHA". Avlsdokumentet vil altid være tilpasset Studbook of Origen for 
American Quarter horse, jf. §1, og vedtages af medlemmerne på en generalforsamling. Bestyrelsen 
er ansvarlig for, det ligger tilgængeligt for alle på foreningens hjemmeside. 


