
 

Over FHF 

 
De FHF vereniging is een landelijke 

vereniging opgericht in 1918 met het doel 

het ras van het Koninklijke Deense 

Frederiksborger-paard in stand te houden 

en te ontwikkelen. De FHF bestaat uit een 

uitvoerend bestuur bestaande uit leden 

van de vereniging, die jaarlijks op de 

algemene vergadering in februari worden 

verkozen. De verschillende commissies 

fokkerij, PR, activiteiten en juryleden 

bestaan uit vrijwillige leden en andere 

mensen die de passie voor het 

Frederiksborger-paard delen. Deze mensen 

en het uitvoerend bestuur zijn ook 

onmisbaar bij het organiseren en plannen 

van activiteiten als keuringen en 

wedstrijden. 

 

Lidmaatschap 
Als lid van de FHF word je onderdeel van 

een fantastische vereniging waar de passie 

en liefde voor het Frederiksborger-paard 

centraal staan en waar de discipline en 

achtergrond van ondergeschikt belang zijn. 

Als lid van de FHF heb je de mogelijkheid 

om deel te nemen aan 

verenigingsactiviteiten en deel te nemen 

aan fokkerij-keuringen om je paard(en) te 

laten beoordelen. Je ontvangt ook notulen 

van bestuursvergaderingen en 

nieuwsbrieven (in het Deens) 

 Voor meer informatie, ga naar:  
 

Homepage: 

fhf.dk 

Facebook-groepen: 

”Frederiksborg Hesteavlsforeningens 

følgere” 

”Formidling af frederiksborgheste” 
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Geschiedenis van de Frederiksborger 
Het Deense Frederiksborger vindt zijn oor-

sprong bij Deense koningen Frederik II en 

Christian IV, die tussen eind 1600 en 1800 

het beste paarden- en fokmateriaal ver-

zamelden van de Europese koninklijke stoe-

terijen om een paard te fokken dat zowel ge-

bruiken was in de oorlog, als door de koning 

en zijn hof. In de 18e eeuw waren de kon-

inklijke Deense paarden beroemd in heel Eu-

ropa vanwege hun nobele bloedlijnen en ele-

gante uiterlijk. De fokkerij werd beheerd door 

de koninklijke stoeterij in het kasteel Freder-

iksborg ten noorden van Kopenhagen. 

Tegenwoordig wordt het ras beheerd door de 

FHF. 

 

”We willen het woord verspreiden dat 

de Frederiksborger een mooi, 

hardwerkend, eerlijk paard is met 

een goed exterieur en een uitstekende 

keuze als uw volgende paard.” 

  

Welkom bij de FHF! 
Wij zijn een fokvereniging met een grote 

passie voor de ontwikkeling van de fokkerij 

en het gebruik van het Frederiksborger-

paard. 

De Frederiksborger is een levend stukje 

Deense cultuurgeschiedenis. We willen een 

paard behouden maar ook voortbrengen 

dat gekwalificeerd is voor meerdere 

disciplines op alle niveaus. 

In de FHF willen we ruimte maken voor 

alle mensen en disciplines. De 

Frederiksborger staat bekend om zijn 

veelzijdigheid, trots en bereidheid tot 

werken. We willen die kenmerken ook 

vertegenwoordigen in onze vereniging, als 

een sterke gemeenschap onder gebruikers, 

fokkers en eigenaren van het 

Frederiksborger-paard. 

Onze visie 
In de FHF willen we door middel van een 

sterke en positieve gemeenschap en 

teamwork tussen fokkers, ruiters en de 

vereniging interesse voor het ras en zijn 

kwaliteiten ontwikkelen en verspreiden in 

Denemarken èn de rest van Europa en de 

wereld. 

Wij willen het woord verspreiden dat de 

Frederiksborger een mooi, hardwerkend, 

eerlijk paard is met een goed exterieur en 

een uitstekende keuze als uw volgende 

paard. 

 

 

 


