
 

Om os 
FHF har fungeret siden 1918. Foreningen 

er bygget op af en bestyrelse af medlemmer 

fra alle landsdele samt af undergrupper 

der tæller avlsledelsen, PR-udvalg, 

aktivitetsudvalg, championatsudvalg, 

teknisk udvalg og dommerudvalget. 

Arbejdsgrupperne samarbejder på tværs af 

hinanden i forbindelse med planlægningen 

og afholdelse af arrangementer. 

Medlem 
Som medlem af FHF, bliver du en del af et 

fantastisk fællesskab hvor passionen for 

racen og avlen er i centrum, og hvor det er 

mere underordnet hvilken disciplin du 

udøver eller hvor du kommer fra.  

Som medlem har du mulighed for at 

deltage aktivt i foreningslivet, samt frem-

stille din(e) hest(e) til arrangementer som 

dyrskuer, kåringer, championater, shows, 

følskue og hingstefremstilling samt mod-

tage referater fra bestyrelsesmøder og 

nyhedsbreve i din indbakke. Se mere på 

vores hjemmeside! 

 

 Mere information kan findes på: 
 

Hjemmeside: 

fhf.dk 

Facebook: 

”Frederiksborg Hesteavlsforeningens 

følgere” 

”Formidling af frederiksborgheste” 
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Frederiksborghestens historie 
Frederiksborg hesteracen blev grundlagt 

af de danske konger Frederik II og Chri-

stian IV, der samlede det bedste hestema-

teriale fra datidens europæiske kongelige 

stutterier. Især gennem 1700-tallet var de 

danske kongers heste populære og efter-

tragtede i hele Europa for deres ædle blod 

og deres skønne elegante former. Disse he-

stes udseende får man det bedste indtryk 

af ved at betragte rytterstatuen på Amali-

enborg slotsplads, som blev fremstillet ud 

fra de bedste hingste i kongens stutteri på 

Frederiksborg Slot. 

Avlen varetages i dag på privat basis og er 

organiseret gennem Frederiksborg Heste-

avlsforeningen. 

 

” Vi ønsker gennem et stærkt og positivt 

fællesskab og samarbejde blandt avlere, 

ryttere og foreningen, at udvikle og skabe 

større interesse for Frederiksborghesten 

og dens egenskaber.” 

  

Hjertelig velkommen til FHF! 

 
Vi er en avlsforening med stor passion for 

frederiksborghestens udvikling inden for 

avl og brugsegenskaber. 

Frederiksborghesten er verdens ældste 

stambogsførte husdyrrace, og er i sig selv 

et stykke lyslevende dansk kulturhistorie. 

I FHF ønsker vi at der skal være plads til 

alle, underordnet hvilken disciplin man 

udøver og på hvilket niveau. 

Frederiksborghesten er kendt for sin 

alsidighed, stolthed og vilje til at arbejde. 

Dette ønsker vi også at kunne ræpræ-

sentere som forening gennem et stærkt og 

positivt fællesskab og samarbejde blandt 

avlere og brugere af frederiksborghesten.  

 

Vores visioner 
I FHF ønsker vi gennem et stærkt og 

positivt fællesskab og samarbejde blandt 

avlere, ryttere og foreningen, at udvikle og 

skabe større interesse for Frederiksborg-

hesten og dens egenskaber i Danmark såvel 

som udlandet. 

Vi ønsker med stolthed at kunne repræ-

sentere frederiksborghesten som en alsidig, 

smuk og ærlig hest, hvis eksteriør og sind 

gør den til et meget velegnet bud som både 

konkurrence- og/eller brugshest. 

 

 

 

 


