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FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 

 

 

 

 Et halvt år mere som formand. 

 
Det er jo ikke så lang tid siden sidste generalforsamling, da vi i 2021 måtte 

udskyde den helt til juni måned pga. corona. Derfor har jeg ikke så meget på 

hjerte som sidste gang.  

 

Desværre har vi mistet to medlemmer på den korte tid siden sidste sidste 

generalforsamling, Jørgen Madsen og Jørgen Holm, begge fra Fyn. Det er 

utrolig trist når vi mister de gamle medlemmer, da de typisk har været trofaste 

støtter igennem mange år. Lad os holde et minuts stilhed for at ære deres 

minder. 

 

Da vi i januar måned begyndte at kigge ind i planlægning af 

Generalforsamlingen må jeg erkende at jeg havde svært ved at gennemskue om 

vi kunne afholde den eller om den endnu engang måtte udskydes på ubestemt 

tid. Med over 50.000 smittede pr. dag virkede det hele ret usikkert. Heldigvis ser 

det dog ud til at vi er igennem det værste og vi igen kan se frem til en mere 

normal hverdag og forhåbentlig kan der afholdes dyrskuer og kåringer som 

tidligere. 

 

Året der gik siden generalforsamling juli 2021:  

Tiden sidste sidste generalforsamling, da det jo var i juli måned, har været 

præget at en masse aktiviteter. Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder, alle hos Ole på 

Fyn, tusind tak for det Ole og hvad skal vi dog gøre når du træder ud… Spøg til 

side, vi finder nok en løsning 😊  

Vi fik holdt hoppekåring i både Øst og Vest med i alt 26 hopper til kåring og 11 

føl/plage, noget bedre end året før, men stadig ikke så mange som vi drømmer 

om. I forbindelse med kåringerne blev der også afholdt championater med et 

godt opbud på 32 starter i Øst, herunder også en springklasse og hele 65 starter i 

Vest. Fantastisk at så mange ryttere bakker op om arrangementet og viser vores 

heste frem i sporten. Vi håber at få endnu flere i 2022. 

 

Til Hingstefremstillingen blev 6 hingste fremstillet, heraf 1 i 

bevaringsprogrammet. Der var ingen hingste til materialprøve i år, men 2 deltog 

i den fælles 1-dags afprøvning og begge bestod – Stort tillykke med de flotte 

resultater. 

 

Det lykkedes os endelig at komme til Holland for første gang siden 2008. På 

grund af overgangsreglerne fra Rheinland kunne vi have hele 12 heste til kåring. 

Det var et stort arbejde og en lang tur derned, vi kørte fredag eftermiddag og var 

der først hen over midnat. Vi kørte hjem søndag og var først hjemme sent, så det 
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var en hård uge at komme igennem efterfølgende med arbejde. Når det er sagt, 

så var det absolut det hele værd og jeg er klar til at tage af sted igen. Det var en 

helt fantastisk oplevelse at møde Hollænderne og deres dejlige Frederiksborgere, 

alle var glade, havde forberedt sig godt, hestene var i fin form og der var stor 

tålmodighed i forhold til vores manglende rutine med at holde kåring på 

engelsk. De har allerede planlagt at mødes samme weekend i 2022 og bare 

hygge med Frederiksborghestene. Hvem ved, måske vi kan samle en bus og tage 

ned bare for hyggens skyld.  

 

I forlængelse af kåringen i Holland kan jeg oplyse at Rheinland har problemer 

med at få godkendt deres/vores avlsprogram at det Tyske Fødevareministerium. 

De har fået det afvist en gang og ville forsøge at sende det ind igen. Hvis ikke de 

får det godkendt vil de ophøre med at føre Frederiksborg Stambog. Det er med 

blandede følelser at jeg modtog beskeden, da det har været et kæmpe arbejde at 

få ryddet op og få udfærdiget det nye avlsprogram på tysk, men samtidig har det 

jo aldrig været vores ønske at Rheinland skulle føre stambogen.  

 

Vi holdt medlemsmøder i november med et meget lille opbud, så det tager vi op 

til debat senere i dag. Et af de gode input som kom fra møderne var dog at vi 

skal være bedre til små Pop-up arrangementer og andre ting som kan styrke 

fælleskabet og ud af den tanke har vi lavet Team Frede SJ. Formålet er at have 

en bruttotrup af ryttere så vi altid kan stille et hold til holdstævner på Sjælland. 

Vi har foreløbig holdt et dressurkursus med Rikke Svane og holder et mere 

næste weekend. Det var mega hyggeligt og personligt glæder jeg mig vildt 

meget til vi kan komme ud og starte nogle holdstævner, så vi får vist vores 

skønne heste frem. Nu har vi startet det på Sjælland og håbet er at der måske 

også kunne komme et Team Frede Jylland. Alle kan arrangere Pop-up 

arrangementer, det være sig fælles strandtur, hestevognskørsel eller lignende og 

desto flere som involverer sig, desto mere får vi styrket fællesskabet. 

 

Jane vil gå mere i dybden med avlsarbejdet og kåringerne og efter Janes indlæg 

vender vi tilbage til fremtidsplan for 2022, så tilbage nu er at sige tak til 

bestyrelsen, jeg vil gentage mine ord fra sidste beretning, I er fantastiske at 

arbejde sammen med og jeg ser frem til hvert eneste bestyrelsesmøde. Tak til 

Ole og Birgitte som desværre vælger at træde ud, I har lagt et stort arbejde som 

har været værdsat. Bestyrelsen har prikket flere medlemmer og spurgt til ønske 

om at komme i bestyrelsen, vi vil meget gerne have en god fordeling mellem 

Øst og Vest, så det ville være rart med nogle Jyske eller Fynske kandidater. 

Selvom vi ikke har prikket jer direkte, er det ikke ensbetydende med at vi ikke 

ønsker jer som deltagere i bestyrelsen, så jeg vil gerne opfordre alle til at stille 

op senere når vi har valg. Det samme gælder i forhold til vores udvalg, det er 

ikke bestyrelsens ønske at vi selv skal sidde på flertallet af posterne, så sig 

endelig til hvis I ønsker at komme med i et udvalg. Kom evt. og spørg i pausen 

hvis I kunne overveje at stille op til bestyrelse eller udvalg. 
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Jeg slutter af med et stort tak til alle frivillige, både i udvalg og bestyrelse og 

hjælpere som gør en kæmpe forskel. Uden jer er der ingen forening.  

 

Så TAK 😊 

 

 

Formand – Liza Hasfeldt  


