1 Dagens hingst ved hingstefremstillingen 2021 Skovhus’ Casall (Cassalus afEgensevang/Elstedgårds Bolero)

FREDERIKSBORG
HESTEAVLSFORENINGEN
Nyhedsbrev 3. kvartal 2021

Indledning
Kære medlemmer!
Nyhedsbrevet for 3. kvartal 2021 er hermed ”på gaden”. De sidste tre måneder har
været meget aktivitetsfyldte i frederiksborgforeningen - og også for os der laver nyhedsbrevet, der derfor udkommer en uge senere end det plejer - vi håber I vil læse
med alligevel.
Travlheden er der som sådan ikke rigtig noget nyt i, for hvert år er månederne august og september spækket med championater, kåringer, følskuer, hingstefremstilling og materialprøve(r). I år har en generalforsamling og bedømmelseskurser også
fundet en plads i sommermånederne.
På generalforsamlingen blev der diskuteret oprettelse af en ny dommeruddannelse. Det er ingen hemmelighed, at det at finde dommere, der ikke er insolvente
til de forskellige bedømmelser, somme tider kan være en udfordring. Det bliver
derfor både spændende og også rigtig fedt, at se hvad bestyrelsen og eventuelle
udvalg finder på af konkrete forslag og planer for, hvordan man bliver dommer og
dernæst få gjort det til en realitet. Forhåbentlig er det en opgave vi kan løfte i samlet flok, så løsningen bliver så gennemtænkt og funktionel som muligt.
På bagkant af championater, kåringer og hingstefremstillingen ser vi tilbage på
nogen gode og velholdte arrangementer. Vi drømmer om at få endnu flere unge
og nye frederiksborgmennesker med, så vores stævner og kåringer fylder endnu
mere. Som følge af manglen på salgsklare rideheste og de deraf skyhøje priser i
hesteverdenen lige nu, oplever mange nok en situation hvor køberne næsten er
desperate, eller i hvert fald meget villige til at kigge på heste udenfor deres normale søgefelt. Hvordan hænger det sammen med vores lave antal fødte føl hvert
år, og hvad kan vi gøre ved det? Mere om det længere nede i nyhedsbrevet.
Nu går vi efteråret i møde. Et hold dommere drager snart til udlandet, nærmere
bestemt Holland, hvor de skal afholde kåring og bedømmelse dernede. Dét bliver
helt vildt spændende at følge med i!
Har du billeder, inspiration eller konstruktiv kritik til arbejdet med nyhedsbrevet eller
er du velkommen til at skrive på mail fb@fhf.dk. Tak.

God læselyst!
Laura Algot

Vigtige datoer og informationer 4. kvartal 2021
Medlemsmøder 2021
Information om medlemsmøder vil inden for nærmeste
fremtid komme på hjemmesiden og tilsendt medlemmernes
mails.

Ziron Brentedal (Sæddings Brutus / Boheme)
ejet Jainnie Larsen og redet af partrytter Caroline, har hen over sensommeren klaret sig
særdeles flot ved distriksmesterskabet og
Sjællandsmesterskabet i dressur hvor de blev
hhv. nummer 3 og nummer 4 samlet i klasserne MB1 og MB2. Parret har for nylig haft
deres landsstævnedebut også. Vi ønsker
parret stort tillykke!

Kåring i Holland 30.-31.
oktober 2021

3 frederiksborgdommere vil i weekenden d. 30.-31. oktober 2021 tage til Holland, for at give frederiksborgejere mulighed for at få en bedømmelse af deres hest(e) uden at skulle tage den
lange tur til Danmark.
Det er Mirjam Rieker, selv ejer af flere
frederiksborgheste, der venligst har ladet os bruge hendes faciliteter.
Kunne du som medlem eller interesseret tænke dig at komme med ned og
se kåringen, er der ved at blive planlagt en fælles bustur. Se mere på facebookgruppen ”Frederiksborg Hesteavlsforeningens følgere”
Vi glæder os utrolig meget til at se og
opleve en masse smukke frederiksborgheste, og ikke mindst at møde deres ejere!

Tak det er helt ok ja de blev nr 2 til indledende
og nr 2 finale samler nr 3 og til skællandsme-

To nye færdigkårede hingste ved 1-dags testen

S

om følge af nedlægningen
af 1-dags materialprøven
på Vilhelmsborg sidste år,
har Knabstrupperforeningen
valgt at stå for en lignende
prøve med samme udførsel som
SEGES plejede at gøre. Flere
mindre hesteavlsforeninger
havde valgt at deltage i arrangementet, hvilket gjorde dagen
både afvekslende og interessant
at følge.
Frederiksborghingstene Dantes Ballegaard (Kazahr / Lotus-Glerup) og
Samondo Vejleby (Jeopardy Fjord /
Sarpo Vejleby) bestod begge 1 - dags
materialprøven, som i år blev afholdt
på Lykkeshøj Ridecenter ved Randers.
Dantes, ejet af tyske Quint Schneider,
bestod med 787 point. Samondo Vejleby, ejet af Liza Skov Andersen og
Leif Sørensen, bestod med 720,5 point.
Vi har i forbindelse med den første afholdelse af den nye 1-dags materialprøve taget en snak med teamet omkring Samondo, om deres og hestenes
oplevelse af prøven:
Hvordan har din oplevelse af 1-dagsprøven været som ejer generelt?
Liza: ”Generelt var det en festdag.
Megen optimisme og glæde og en
utrolig hjælpsomhed.”

Hvordan er Samondo og Dantes blevet forberedt forud for prøven? (Træning/fodring/mentalt osv.)
Liza: ”Samondo har gået på døgnfold/græs siden maj. Han er fodret én
gang dgl. med lucerne, fiberpellets,
olie og vitaminer/ mineraler. Han er
blevet kørt for vogn og redet på skift,
med enkelte ugentlige fridage. Terræn og distance (kondi) har været
vores fokus hvor det ikke har været
tempoet der var vigtigt og mest ligeud. I ugerne op til prøven, er han
redet med fokus på ridelighed og afslappethed.
Det mentale, ift. at udsætte ham for
nye oplevelser, har været det sværeste. Vi har været "i byen ' og han har
taget det med ro og mod. Det var
ikke helt så roligt på prøvedagen.”
Hvordan klarede Samondo opgaverne og føltes han frisk og klar på
dagen?
2 Samondo Vejleby (Jeopardy Fjord / Sarpo Vejleby) Bestod med 720,5 point.

Liza: ”På dagen for prøven, blev opgaverne løst (han bestod jo) og
Samondo havde energi og ressourcer
til hele dagen. Han var klar. Dog
havde han problemer med de
mange sceneskift, og var meget anspændt i ridning. Det skyldtes bl.a. at
varme op udendørs med andre, og så
gå prøve i ridehus alene. ”
Ville du anbefale andre hingsteejere
at tage til 1-dagstesten og hvorfor /
hvorfor ikke?
Liza: ”Jeg/vi er fan af 1-dagstesten,
det er da så genialt. Hesten skal ikke
ud at stå hos fremmede i lang tid, og
vænne sig til nye rutiner og omgivelser, og når hesten kan gå en prøve
med overskud, så er formen tiptop. Prisen er også en faktor der gør
en forskel. Ulempen er selvfølgelig at
alt er nyt på dagen, især ungheste er
præget af dette.”
Har du noget konstruktiv kritik eller
andre ting der kan blive forbedret
omkring testen?
Liza: ”Personligt tror jeg at det ville
give mere ro og bedre oplevelse for
hest og dyrlæge, om man lavede
den kliniske undersøgelse ud for den
boks de har fundet ro i. Jeg tror det
ville gavne at ændre rækkefølge i
prøven så de kom i rækkefølgen udholdenhed, spring og gangarter. Jeg
tror det ville give mere ro gennem dagen.

3 Dantes Ballegaard med hans ejer Quint
Shcneider. Dantes holder til i Tyskland.

Gangartsklassen var ikke ideel, da vi
varmede op ude, med flere heste i
nærheden, og derefter ind i ridehuset
alene. Jeg mener at de unge bør gå
2 og 2 både i opvarmning og til
prøve. Dette gælder også for springningen. Desuden bør der ikke stå heste lige uden for porten og på staldgangen, der vrinsker og distraherer.
Dommer bør tale tydeligt og præcist
og eventuelt gentage, da man har rigeligt at se til med at koncentrere sig
om hesten.
Fremmedrytteren var dygtig og hurtig
til at føle sig ind på hestene. Dog synes jeg at der bliver redet for hurtigt
og det bliver trippet. Løsspring fungerede fint, og dejligt at det var trukket
over på modsat side af publikum.

4 Liza Skov Andersen med Samondo

I springningen har jeg svært ved at
forstå, at man ikke tager løsspringningsbanen ned lige efter brug. Det
tager 3-4 m af ridehusets bredde og
gør det besværligt for den unge hest
at holde tempo og balance i vendinger. Ydermere var sidste spring sat op
ad langsiden ved publikum der hang
ud over barrieren. 1. spring var på
buet spor. Det var svært. Springmaterialet var meget spraglet og med
fyld. Man havde fået en bedre oplevelse/prøve ved at sætte højden ned
i første gennemridning. I stedet blev
det med stop og uden flow. Min rytter
bad om lov til at ride en volte, for at
hjælpe hesten hvilket blev afvist. Jeg
kunne ønske mig mindre fokus på højdespring og mere fokus på teknik og
flow. Så kommer højden i sidste gennemridning.

Udholdenhedsprøven synes jeg blev
udført genialt. Rigtig god bund og
dejligt afgrænset område, så efter 1.
omgang var der ingen overraskelser,
og hjælpen var stor vedrørende hastighed og omgange. Tak.”
Rytter Julie Rohde skriver:
”Det oplevedes, at 1-dagsprøven blev
en anelse stressende i forbindelse
med de opgaver hestene bliver stillet. Gangartsprøven fungerede i princippet fint, dog er det synd at hestene ikke får opvarmet sammen med
andre heste og/eller fremvises sammen med andre. Det opleves, at
Samondo blev noget stresset og presset over at komme ind i en ridehal
fyldt med masser af mennesker. Det
er selvfølgelig dejligt at der bliver støttet op om forbundene men dette gik
desværre ud over hans gangartsbedømmelse, da han ikke kunne slappe
af i situationen. Løsspringningen fin.
Springprøven under rytter var under al
kritik! Det er for dårligt, at der ikke bliver brugt den fornødne tid til at pille
løsspringningsbanen ned, især når der
ikke bliver plads nok til springdelen.
Banen bliver simpelthen for smal, ca. 4
meter kortere, dvs. at banen er 16
meter i bredden, hvilket giver en urutineret 4 års hest en plads det er meget
svært at vende på. Desuden er det
synd, at det skal give de unge heste
en dårlig oplevelse, fordi de ikke har
mulighed for at løse opgaven på en
fornuftig og overskuelig måde. For

Samondo betød det, at han ikke
kunne opretholde den galop der
skulle til for at springe forhindringerne.
Vendingerne og tilridningsmulighederne blev simpelthen for svære, eftersom der manglede hele 4 meter af
banens bredde. Derudover var opvarmningsmulighederne til springdelen ikke optimal, da der skulle være
springundervisning på den hvorpå
springene stod på.
Julie. ”

Liza: ”Afslutningsvis vil jeg sige tak til
alle fredefolk, for en fantastisk modtagelse og opbakning på dagen. Sjældent har jeg fået så stort et boost fra
fremmede. Jeg er dybt taknemmelig. Den samme glæde og entusiasme
mødte os igen weekenden efter til kåringen. Vi glæder os til at lære jer alle
bedre at kende.
De bedste hilsner
Samondo, Leif, Julie og Liza.”

”Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle fredefolk,
for en fantastisk modtagelse og opbakning på
dagen. Sjældent har jeg fået så stort et boost
fra fremmede. Jeg er dybt taknemmelig. Den
samme glæde og entusiasme mødte os igen
weekenden efter til kåringen. Vi glæder os til
at lære jer alle bedre at kende.”
Liza Skov Andersen

Hingstefremstilling 2021
- med højt humør og fuld vigør
5 Dette års dommerhold. Fra venstre: Jens Ole Riis, konsulent Jørgen Finderup, Hans Jørgen Pedersen, Bjarne
Burgdorff og Jane Jarshøj.

H

ingstefremstillingen den
26/9 blev afholdt en flot
dag med fuldt fremmøde
og et godt hold af hingste der,
på trods af et par frameldinger,
stadig fyldte rammerne godt ud.
Morgensolen skinnede fra en næsten
skyfri himmel ved ankomst til Korinth
landbrugsskole mellem Kværndrup og
Faaborg en søndag morgen sidst i
september. Med hingstene indkvarteret i stalden og frederiksborgfolket indkvarteret i cafeteriaet i ridehuset med
kaffe og rundstykker, summede stemningen, som den plejer, kunne man
næsten sige, af forventning til dagen
og hvordan hingstene enten tog sig

ud eller havde udviklet sig siden sidste
rigtige besigtigelse sidste år. Efter veloverstået morgenmøde kunne dagens program begynde. Måling forløb
uden problemer. På fast bund, måtte
vi desværre sige på gensyn til Jens
Dalls Thor af Falen, da han desværre
havde pådraget sig en halthed på
højre bagben kort forinden. Ellers forløb dagen som planlagt.
Oprindeligt var der 10 hingste tilmeldt
ved hingstefremstillingen. Desværre
måtte to af dem melde afbud inden
dagen. Derfor var der, efter fast bund,
7 hingste tilbage. Tre hingste i 2½-års
holdet, én i 3½-års holdet, én i 4½-års
holdet og slutteligt en enkelt ældre
hingst. Den ældre hingst, Cetus Jøle
(Tasano Toftedal/Lotus-Glerup)

opdrættet af Lene Dursben og Jørn
Vedel og ejet af Amle Dahlquist,
havde taget en 10 timer lang køretur
fra Sverige for at deltage. Med sine 19
år var han alderspræsident, men formåede stadig at tage en 5-årig avlsgodkendelse jf. bevaringsprogrammet
med sig tilbage. Hvor er det dejligt at
møde frederiksborgfolk der kommer
langvejs fra. Vi håber at vi har fået
sendt dem hjem med en god oplevelse af foreningen og vores fællesskab.
Championatsudvalget havde på
bagkant af de overståede championater, sørget for at der var kommet en
ekstra mulighed for at opnå R-markering. Denne mulighed gjorde fire
equipager sig brug af hvoraf to af
dem opnåede R-markeringen.

6 Forsamling uden for ridehuset

7 Cetus Jøle på 19 år opnåede avlsgodkendelse jf
bevaringsprogrammet.

Samondo Vejleby (Jeopardy Fjord /
Sarpo Vejleby), opnåede R-markering
med 70,6% i deres gangartsklasse for
4-års heste. Tine Kjær og Kjærsgaards
Picasso (Valentin Vejvad/Nigeria) opnåede R-markering i LA5 som de red
til 67%. Vi ønsker begge equipager
stort tillykke med det flotte resultat.
Årets hingst blev den 2-årige fløjhingst
Skovhus’ Casall der opnåede tallene
9888 - 87 - 678 - 8.
Korinth Landbrugsskole lagde igen i år
rammerne for hingstefremstillingen.
Set udefra, virker forholdene og faciliteterne fine og optimale for både
hingste og tilskuere, både i forhold til
funktionalitet i stald, på fast bund og i
ridehus men også hvordan stedet tager sig ud. Der er dog én lille hage

9 Karakteristik

8 Samondo Vejleby færdigkåret med 8 i helhed

ved bunden i ridehuset. Bunden har i
år og til dels også sidste år været rigtig glat som følge af vanding. Dette
viser sig som en væsentlig faktor i
fremvisningen af hestene. Flere af
hingstene glider nemt i den ene ende
og en hest gled og faldt med rytter
på. Overvejelser om hvad der evt.
kan gøres for at bunden bliver mere
sikker og optimal for hingstene at gå i,
vil være en fordel inden næste års
hingstefremstilling. Muligheden kunne
både være at se på om der kan vandes anderledes og om fremvisning

under rytter kan rykkes udenfor på
udendørsbanen.
Generelt har oplevelsen af dette års
fremstilling været positiv. Hingsteholdet har haft et godt kvalitetsmæssigt
niveau og det har været dejligt at opleve den store opbakning til arrangementet. En tak skal lyde til alle de frivillige hjælpere, udvalgene, bestyrelsen
og alle andre der har været med til at
stille op, pille ned, dømme og alt derimellem. På gensyn næste år!

Debatindlæg

Bekymringer for avlstallene - Vi skal møde efterspørgslen på heste i Danmark

Af Laura Algot Nielsen, Liza Hasfeldt og Jane
Jarshøj

De senere år har der været en tendens til at færre og færre føl er kommet til verden i forårsmånederne.
Denne tendens skaber bekymring for
racens udvikling og bevarelse. For at
vende udviklingen må vi sammen
finde frem til løsninger for, hvordan vi
kan leve frem for at overleve og udvikle os frem for at afvikle os.
Nedgangen i avls- og bedækningstallene skyldes ikke nødvendigvis en

enkeltstående årsag, men nok flere
forskellige ting, flettet ind i hinanden.
Tilbage i starten af 00’erne oplevede
dele af frederiksborgforeningen en
meget stor nedgang i medlemsantal.
Foreningen på Sjælland gik fra at
have 100 medlemmer til at komme
helt ned på 22*. Hvis vi antager at
flere af medlemmerne tog en hoppe
med sig som derefter ikke fik føl eller
blev solgt, mens ejerne selv forlod

frederiksborgforeningen til fordel for
andre avlsforbund, er antallet af hopper pludselig reduceret drastisk. Kort
tid efter rammer finanskrisen i 2008,
der på det nærmeste halverer antallet af fødte føl i Danmark, og som siden har sat hestemarkedet under
pres. Kombinationen af de to ting, kan
måske være medvirkende årsager til,
at vi de senere år har oplevet færre
og færre fødte føl.
De senere år har især udenlandske
ryttere fra især, Tyskland, Holland, Sverige og Norge fået øjnene op for frederiksborghestens kvaliteter. Det er
meget positivt at man også udenfor
Danmarks grænser får øjnene op for
vores fantastiske race, men samtidig
også et dilemma, da flere avlere
gerne vil bevare de gode hopper i
Danmark for at sikre at de kåres og
kan føre hoppestammerne videre. Vi
håber dog at fokus på kåringer i udlandet kan bidrage positivt i fremtiden.
Endnu et sted hvor vi ser en skævvridning, er antallet af avlsgodkendte
hingste i forhold til det lave bedækningstal. Hingstene får måske færre
bedækninger, og derved bliver nogle
af dem måske kastreret fordi ejerne
ikke sidder tilbage med en følelse af,
at det hverken er besværet værd eller
etisk i orden at holde en hingst der
ikke får nogen bedækninger. Derved
er der mulighed for at vi mister muligheden for at avle videre på vigtige

eller sjældne blodlinjer og genmateriale.
Bedækningerne i år er fordelt på bare
14 hingste ud af 32 på hingstelisten,
dvs. at 18 hingste har haft 0 bedækninger i 2021.
Siden finanskrisen og på bagkanten
af Coronakrisen er efterspørgslen på
rideklare salgsheste steget markant. Vi
står i en unik situation lige nu, og har
gjort de sidste par år, hvor denne
mangel og næsten hungren efter rideheste får flere og flere købere til at
udvide deres søgefelt og få øje på
kvaliteterne hos blandt andre frederiksborghesten. Denne efterspørgsel er
vi på nuværende tidspunkt ikke i
stand til at gribe - for der er nemlig ingen heste! Nedgangen i antallet af
fødte føl stemmer ikke overens med
efterspørgslen. Hvis vi kan få vendt udviklingen, få avlstallene til at stige og
få frederiksborghesten ud over scenekanten kan vi måske også få vendt efterspørgslen på gode, holdbare rideog brugsheste til en stor fordel for os
som forening og for avlen.
Dette er derfor en opfordring til at vi
alle går i tænkeboksen om hvad vi
kan gøre for at få flere bedækninger i
2022.
Vi vil tage temaet op på medlemsmøderne i november, så skriv de gode
ideer ned så vi sammen kan finde løsninger for fremtidens avl og bevaring
af Frederiksborghesten.

Frederiksborghesten på Instagram
Barbara Pedersen har denne sommer taget initiativ til at starte en Instagramprofil
”frederiksborgaktiviteter”, der dækker aktiviteter i frederiksborgforeningen. Instagram er de senere år vokset sig til en stor platform med stor synlighed for eventuelle nye købere eller medlemmer. Profilen er oprettet med en tanke om at kunne
opdatere med billeder, stories og videoer på en mindre ”officiel” måde som hjemmesiden og facebooksiden repræsenterer, men som supplement til de allerede
eksisterende platforme. Du vil som medlem i foreningen derfor ikke behøve at
skulle se på profilen for at modtage vigtige informationer. Til gengæld vil det være
rigtig fedt hvis vi sammen kunne være med til at udbrede instagramsiden. Det kan
ske ved at tagge profilen i stories eller opslag.
Barbara skriver selv på Facebook:
”Hej alle, vi har lavet en Instagramprofil hvor vi løbende vil forsøge at lave opdateringer på hvad der er af aktiviteter i FHF, Championater, kåringer, skuer osv.
Vi forsøger at opdatere om resultater og med billeder, så hvis i har noget i gerne vil
have delt på profilen, skal i være velkomne til at skrive en besked til os og sende
billeder.
Vi vil også gerne dele avlere og lægge dem under højdepunkter, så det er nemt
at finde oplysninger på de forskellige stutterier.
Hvis i har andre gode ideer
skal i være velkomne til at
dele dem med os, vi er åbne
for muligheder!”
Gå meget gerne ind og følg,
del og spred budskabet på:

”frederiksborgaktiviteter”

Resultatliste hingstefremstilling 26-9-2021
Alle resultater er vist i oprangeringsorden.
MANGLENDE KATALOGNUMRE ER UDGÅET

2 års hingste
Kat. 3
Skovhus’s Casall
(Cassalus af Egensevang / Hyldekærs Calvano)
Mål: 159 - 170 - 180 - 20
Karakterer: 9888 - 87 - 678 - 8
Tildelt avlsgodkendelse for 2022

Kat. 1
Toftagergårds Poseidon
(Zephyr Brentedal / Toftagergårds Gefion)
Mål: 154 - 163 - 175 - 20
Karakterer: 8888 - 78 - 877 - 8
Tildelt avlsgodkendelse for 2022

Kat. 4
Juvel Vejvad
(Lightning Lynghus /Sarpo vejleby)
Mål: 159 - 169 - 186 - 20
Karakterer: 9988 - 58 - 888 - 8
Tildelt avlsgodkendelse for 2022

3 års hingste
Kat. 5
Hasfeldts Wait A Little
(Toftagergårds Red Diamond /Salisbury Vejleby)
Mål: 163 - 172 - 190 - 20,5
Karakterer: 8888 - 58 - 877 - 8
Løsspringning: 5,5 teknik og 5,7 kapacitet
Tildelt avlsgodkendelse for 2022

4 års hingste
Kat. 4
Samondo Vejleby
(Jeopardy Fjord / Sarpo Vejleby)
Mål: 164 - 169 - 187 - 21,5
Karakterer: 8887 - 77 - 578 - 8
Løsspring: 9 Teknik og 9 Kapacitetet
Færdigkåret ved bestået materialprøve

Ældre hingste
Kat. 7
Cetus Jøle (19 år)
(Tasano toftedal / Lotus-Glerup)
Mål: 157 - 167 - 190 - 20,5
Karakterer: 8877 - 57 - 666 - 7
Løsspringning: Teknik 7 Kapacitet 7,5
Godkendt til avl jf. bevaringsprogrammet

