
Du kan stadig nå at melde dig til på tlf. 888 112 04 eller på 

mail:  info@billundtrav.dk 

D.22/1 spændende avls- og foderforedrag kl. 1830 på Billund Trav 

Der vil være gratis kaffe og kage, samt mulighed for at købe øl og vand. 

Programmet: 

”FAKTA OM HESTEFODRING” 

Vidensformidling – med fokus på følgende; 

- Avlshoppens huld og behov  

- Føl og unghestens behov 

- Fordøjelsessystemet 

- Grovfoder og græs 

- Fodermidler og mineraler 

- Hoppens mælk 

- Foderplan (PC-hors) 

- Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål
                Foto: Flemming Alexandersen 

            

Oplægget holdes på baggrund af tillært viden under uddannelsen til jordbrugsteknolog 

samt egne erfaringer. Endvidere danner eksamensopgaven i fysiologi ”Immunsystemet og 

råmælk” og eksamensopgaven i fodring ”Fodring af et hestehold” grundlag for 

vejledninger og anbefalinger. 

Om oplægsholder; 

Gitte Hansen, jordbrugsteknolog-studerende med speciale i 

hest. Har bestået eksamen i fysiologi og fodring. Afslutter 3. 

og næstsidste semester i januar 2020 med eksamen i etologi og 

staldanlæg samt hesteavl.  

Har arbejdet med fuldblodsheste i mange år og har tidligere 

været amatørrytter samt trænet egne væddeløbsheste gennem 

årene.  

Jordbrugsteknolog med heste som speciale er en 2-årig videregående uddannelse over 4 

semestre, som kombinerer praktisk indsigt med teoretisk viden. Der indgår 10 ugers 

erhvervspraktik i forløbet.  

Der undervises blandt andet i; fysiologi og anatomi, cellelære og genetik, branchejura, 

økonomi, reproduktion, mikrobiologi, sundhed og parasitter, fodring og grovfoder, ledelse, 

etologi og træning,  

mailto:info@billundtrav.dk


Avlsforedrag v/Klaus Storm 

• Blodlinjer 

▪ Stærke 

▪ Svage  

▪ Nye 

▪ Uddøende m.m. 
 

• Linjeavl 

▪ Hvor tæt på 

▪ Linjer vi bør undgå at linjeavle på 
 

• Lidt statistik på de forskellige linjer, ind og udland 
 

•  Hvilke linjer passer godt på det danske hoppemateriale 
 

• Følhoppen 

▪ Er den god nok at avle på 

▪ Hvordan forstærker vi den avlsmæssigt 

▪ Eksteriør  
 

• Valg af hingst 

▪ Amerikansk 

▪ Fransk 

▪ Amerikansk/Fransk 

▪ Fransk/Amerikansk 

▪ Svensk 

▪ ”Dansk” 

▪ Noget helt andet 
 

• Det gyldne kryds, findes det? 
 

• Hvem avler vi til? 
 

• Den danske avl og betydningen for dansk 

travsport 
 

• Klaus’s forslag 

▪ Den sikre 

▪ Den billige 

▪ Den spændende   Foto: Flemming Alexandersen 

 

 


