
Vi er en familie på 5 (6) som bor i 
Hammel ved Århus. Vi overtog Stutteri 
Nøddegården i 2009 efter Sørens 
forældre Anne og Christian. Vi har idag 
16 heste heraf er 4 avlshopper og 3 føl 
efter Jarl fra midkrika er på vej. Søren 
er opvokset med heste og jeg har redet 
siden jeg var 7 år gammel. Det var en 
helt fantastisk følelse, da vi fik lov til 
at køre Nøddegården videre. Det var 
min store drøm der gik i opfyldelse. 

Vær tro mod din avl!!
Når jeg står og kigger ud på vores avlshopper idag, får 

jeg en følelse af glæde og stolthed. Ikke fordi det er hopper 
med blup 120 eller med en kåring som ligger langt ind i 
1. klasse, men fordi de har bevist deres værd i avlen!! 

Jeg har fuldt Anne og Christian og 
stutteriet siden jeg lærte Søren at kende 
i 1986. Vi brænder for avlen og vores 
lidenskab for den islandske hest bliver 
større og større. Det er vigtigt for os, at 
følge vores heste på nært hold og det 
er en stor glæde for os, at have kontakt 
med rigtig mange af Nøddegårdens 
heste rundt om i Europa. Selv Adam fra 
Nøddegården som blev solgt for 18 år 
siden høre vi stadigvæk fra i Tyskland.

KolKuós hesteN:
Grundstammen i vores avl består af 
Kolkuós-hesten. Den ene stamme 
er efter Carmen fra Kolkuósi (100% 
Kolkuós) og den anden er efter Lilja fra 
Arbakka (100% Kolkuós). Da Carmen 
døde for 2 år siden (32 år) overtog 
hendes datter Glóa hendes plads i avlen 
som primær avlshoppe. 

Vi overtog stutteriet i 2009 og var 
fast besluttet på, at føre historien og 
avlsværdien videre. Kolkuós hesten har 
fascineret os altid og der var ingen tvivl 
om, at vores avlshopper skulle have 
Kolkuós-blod i årerne. Vi overtog Glóa 
(efter Carmen fra Kolkuósi), Lilja (100% 
Kolkuós) og Hilda (efter Carmen fra 
Kolkuósi) som idag er vores primære 
avlshopper. 

For at give dig et lille indblik i Kolkuós 
hestens historie, har jeg her et lille 
udpluk fra bogen“Svadastadir-hestenes 
oprindelse og saga”, skrevet af Anders 
Hansen:

“hvad der er særligt bemærkelsesværdigt er, at hingste af denne 
stamme har så stor gennemslags-kraft, at de kan producere fine 

rideheste såvel med hopper af Kolkuóslinien, som med hopper fra 
andre slægter. Mange har lykkedes med at bruge 

kolkuóshestene som videreforædling og fået stor fremgang i deres avl. 
Bl.a. har den legendariske hesteavler svein Gudmundsson i 

saudurkrókur købt gode avlsheste fra kolkuós og blandet med andre 
blodlinier. Resultatet er blevet til verdensberømte heste, 

som f.eks. hrafnkatla fra saudarkrókur, hervar fra saudarkrókur, 
Kjarval fra saudarkrókur, ótur fra saudarkrókur og ikke 

mindst ligger kolkuósblodet også i een af vor tids 
avlsmatadorer orri fra Pufu”.

Fokus fra Nøddegården
Far: Glymur fra Saudarkrókur
Mor: Glóa fra Nøddegården

Jeg avler ikke efter blup, 
mængde, farve, eller om hingsten 

er moderne eller tilfældigt.
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Jeg er nogen gange stødt på kom-
mentarer som “I er da ikke et rigtig 
stutteri med så få heste”!! Men for mig 
handler det slet ikke om, at have mange 
heste eller om at lave mange føl hvert 
år. Det handler om, at have de RIGTIGE 
heste og lave føl som er nøje udtænkt og 
som passer ind i vores avlsmål. Vi avler 
ikke efter blup, mængde, farve, eller om 
hingsten er moderne eller tilfældigt. 

Det er vigtigt for os, at avle på hingste 
som har den rette afstamning og 
udstråling (i forhold til vores avlshopper) 
eller som har bevist dens værd i avlen.

Når det så er sagt sker det selvfølgelig 
også, at jeg BARE forelsker mig i en 
hingst (måske en ung hingst som er på 
vej) som jeg bare må have et føl efter.

I januar 2013 blev vi de lykkelige 
medejere af selveste Jarl fra Midkrika.

Vi er meget glade for de resultater stutteriet har opnået gennem tiderne 
samt den anerkendelse og opbakning, som vi jævnligt får fra kunder, 
kolleger og trænere. Og ikke mindst pokalerne fra DI:

• DIA´s-ærespræmie for Årets Bedste Hingst - år 2000.
• Mjölnir-pokalen som Årets Avler - år 2001
• Carmen fra Kolkuós afkomstkåret i 1. klasse - år 2001
•  Mattur-hesten for bedste 6-års hingst 2005
•  4 x hingste kåret i 1.kl.
•  3-dobbelt Nordisk mester (Seth fra Nøddegården)
•  Dobbelt Verdensmester (Seth fra Nøddegården)
•  11 x fløjhest ved kåringer (igennem de sidste 13 år)
• Mange gode placeringer ved konkurrencer

2010: 
Oprettede avlsgruppe sammen 
med 4 andre stutterier

2012: 
Stutteriet indstiftede pokalen til
“årets ungrytter”

2013: 
Vi blev de lykkelige medejere af 
Jarl fra Midkrika

2013: 
Jeg blev valgt ind i DI’s avlskomite

stutteRIet IdaG:
Vores fokus idag er, at næste generation 
af avlshopper skal laves. Det gør 
man ikke lige hen over natten. Der er 
mange tanker, muligheder og ikke 
mindst skal den rette hingst findes, 
så vi kan videreføre vores typiske 
“Nøddegårdshest” med masser af 
X-faktor og gode, smidige gangarter. 

hvad eR vIGtIGt foR os?
Det er vigtigt for os, at holde fast i vores 
avlsværdier og i den type hest som vi 
godt kan lide. Den hest som får den 
bedste kåring eller bedste placering til 
et stævne, er langt fra altid den hest, 
som har gjort størst indtryk på os. Tit 
og ofte er det potentialet, udstrålingen, 
bevægelserne og helheden som 
tilsammen støber den rette hest for os. 
Ikke om den gik fejlfrit eller fik de højeste 
karaktere.
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at følge sine heste fra fødsel til færdig ridehest er en stor glæde og 
endnu større når de kommer på kåringsbanerne og konkurrencebanerne.

Idag får vi ca 2-3 føl om året. Og i 2014 
venter vi 3 Jarl-føl. Det bliver rigtig 
spændende og en god følelse at have 
Jarl-afkom på marken igen.

I år vil vi bruge Lykill fra Blesastødum 
og hans søn og verdensmester 
Spoliant fra Lipperthof. Lykill har lavet 
nogle fantastiske afkom på Kolkuós 
hopper og Spoliant’s mormor har også 
Kolkuós-blodet i sig. Nogle spændende 
kombinationer som vi venter os meget 
af.

I 2015 vil Jarl bedække her på 
Nøddegården igen og vi glæder os til, at 
betjene dig og din hoppe.

Cecilie Catharina Langvad Færch.
Årets ungrytter 2012 - 
Nøddegårdens pokal.

www.noeddegaarden.dk
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