FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN
Bestyrelsesmøde den 14/7-2022 kl. 18. på Dalumgård Rideklub
Dalumgård´s Alle 35F 5250 Odense Sv
Deltagere:
Formand :
Næstformand :
Kasserer :
Sekretær :
Medlem :
Medlem :
Medlem :
Suppleant:
Suppleant.

Liza Hasfeldt
Jakob Algot
Camilla Grenholt
Heidi Jacobsen
Jane Jarshøj
Gert Thiemke
Mette Poulsen
Barbara Pedersen
Ib Villumsen

Agenda:
1. Valg af dirigent
Jakob
2. Kommentarer til dagsorden
ingen bemærkninger
3. Økonomi
Medlemsantal er det samme som ved sidste møde: 120 aktive passive, 27 passive og 10
æresmedlemmer. Vi håber der kommer lidt flere op til de forskellige kåringer.
Økonomien fra Roskilde er forbruget på 1643,Fyn giver et forbrug på 897,Da Herning endnu ikke er afslutter, kan vi lige nu kun sige, at der samlet set er brugt
mindre end der er budgetteret med.
4. Nyt fra Udvalg
Championats Udvalg: Der er laver propositioner til championaterne som er lagt på siden.
Aktivitetsudvalg: Show/dyrskue på Roskilde er for meget at stå med for en person. Til
næste år vil det blive delt således at der er 2 tovholder fra udvalgt der står for det
overordnede.
Avlsudvalget: : Der er i år givet tilladelse til at 4 hopper kan bruge hingste fra
bevaringslisten. Listen bliver lagt op på FHF.dk
Der er kommet en forespørgsel på om vi kan lave en liste med Elite Dyr. Den har vi med
på GF så selvfølgelig kan den det. Vi får rettet til og opdateret og så kommer den også på
FHF.dk
Dommerudvalget: Der er ikke arbejdet videre med dommeruddannelsen, men vi
forventer der er nyt til vores medlemsmøder i november.
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5. Orienteringssager
Møde i Landsudvalget 9/6 - Ib deltog
Vi har desværre ikke modtaget noget referat fra landsudvalget, men Ib, som deltog,
fortæller at der bliver nedsat et udvalg til at undersøge transportregler.Det har vi hørt før,
men vi kan ikke gøre meget andet end at afvente.
CHR er ude i noget omkring at alt flyt, skal registreres, endda på selv stævnepladsen!!!!!
SEGES vil kæmpe med næb og klør for at det skal være som det altid har været. Men med
lempelser for hingsteholdere. Det har tidliger været lagt op til at når man flytter fra stald til
stald, eller fra mark til mark, skulle det meldes til SEGES. Der er meget på spil og når man
tænker på at alle heste i forvejen som lovkrav skal være registreret i SEGES, er det
dobbeltarbejde. Igen - vi kan ikke gøre så meget.
6. Sager til behandling: Dispensationsansøgning:
Avlsudvalget har fået en Dispensationsansøgning angående hingsten Dantes Ballegård.
Sagen drejer sig om at Dantes Ballegaard var til kåring første gang i 2009 og fik 1 års
avlsgodkendelse. I 2018 var han til kåring igen og fik adgang til Materialprøve. Grundet en
skade, kommer Dante så først afsted i 2021 hvor han består Materialeprøven.Dante laver i
mellemtiden, hvor han altså ikke har bedækningstilladelse, 3 hingste som bliver født i 2019,
2020 og 2021. Føllene er lavet på 2 hopper: Sonnerupsgårds Diana og Asfergs Ronja, der
begge er dansk kårede hopper og renstammede. Det er disse 3 hingst der nu bliver
ansøgt om dispensation til at opnå røde pas på.
Avlsudvalgets anbefaling lød på at godkende dispensationen med et flertal.
Pga. sagens karakter blev der dog en livlig debat omkring bordet med holdninger både for
og imod.
Bestyrelsen er enige i:
●
●
●
●

Det er renavlede Frederiksborger vi snakker om.
Vi har lave følårgange og vil gerne have flere, så svært at afvise.
Avlsprogrammet er ikke overholdt, men der er mulighed for dispensation.
Ejeren har efterfølgende opfyldt og vil fremadrettet gøre det rigtige.

Overordnet er både avlsudvalget og bestyrelsen enige i at det ikke er den korrekte måde
at gøre det på.
Da et flertal i avlsudvalget, som skrevet, havde anbefalet en godkendelse, og grundet den
drøftelse der var, blev bestyrelsen enige om at der skulle en afstemning til:
Kan vi bakke op omkring anbefalingen.? Afstemningen lød på 4 for og 3 imod.
Konklusionen er derfor, at dispensationen skal gives.
Ejeren står selvfølgelig selv med de ekstra omkostninger der er forbundet med at blive
godkendt i Seges.
7. Kåringer:
Sjælland: Indbydelser er sendt ud på mail og ligger på hjemmesiden sammen med
tilmelding.
Jylland: Her er der også sendt indbydelse ud og tilmelding på hjemmesiden.
.
Fyn: Vi har virkelig været igang med at finde en løsning på hvordan vi også kan holde en
hoppekåring på Fyn.
Vil ikke sige vi har glemt det, men nok bare sovet da der i en årrække ikke har været nok
heste til det.. for selvfølgelig skal der også være en kåring på Fyn. Det bliver der nu rettet
op på:
Der er taget kontakt til korinth, og der er mulighed for flere bokser, sådan at vi kan holde
hoppekåring samtidig. Da vi desværre først kan få endelig afklaring på antal bokse
omkring uge 32, har vi lige nu kontakt med et andet sted. Her afventer vi endelig
bekræftelse. Så derfor kan vi lige nu kun sige: Der bliver kåring sammen med Hingstene
på Fyn søndag d. 25 september 2022. Vi melder ud så snart vi har de sidste afklaringer.
Fælles for alle kåringer er, at der er fuld gang i indsamling af sponsorgaver. Vi har Barbara
som virkelig er en knag til at samle ind, hun en nærmest en Duracell-pige som bare kører
på og finder de mest utrolige ting i alle afkroge. Der er derfor i år gode gaver til
championat / avlerne - og tombola ved fællesspisninger i både Øst og Vest.
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8. Championater:
Som skrevet længere oppe, er der lavet propositioner til championaterne som er lagt på
hjemmesiden. I år er der LD klasser for at give en mulighed for de mere urutinerede heste
.
9. Holland:
Som skrevet (Nyhedsbrevet 4 kvartal 2021) blev delegationen rigtig godt modtaget i
Holland sidste år. De var så begejstrede at de allerede dengang lagde op til at de ville
mødes igen i år. Derfor er der nu kommet en forespørgsel på om vi evt. kan deltage igen
og gerne med dommer så de kan gennemføre endnu en kåring.
Vi har forpligtet os til at komme hvert andet år. Da et flertal i bestyrelsen mener det kan
være godt at følge op på det, undersøger vi lige nu muligheden for at tage afsted igen.
10. Evt
Hvor er vi med registrering af R markeringer fra de sidste par år?
Listerne er sendt ind for længe siden, men endnu engang er det SEGES der er bagefter. Vi
rykker for det.
Dyrskuerne 2022:
På alle 3 dyrskuerne, har Frederiksborghestene klaret sig rigtig flot. Der er lavet gode
resultater og der har været mange rosetter med hjem. Tillykke til jer alle.
Ingen nævnt - ingen glemt, men:
2022 har virkelig været historisk for særligt en Frederiksborg hingst: St.Stenbjerg´s Elton
ejet af Stine Schkliaroff, trænet og redet af Cecilie Madsen.
Elton præsterede at vinde titlen som Sjællandspræmiehingst 2022. Det er 23 år siden det
sidst er sket. Ydermere præsterer Elton noget som aldrig før er sket: Han blev kåret til
Skuets bedste hingst på Landsskuet i Herning. Det er simpelthen en enestående
præstation at Elton tager begge titler. Kæmpe tillykke til Elton, Stine og Cecilie.
Dyrskuerne i 2023:
Roskilde Dyrskue: 2. 3. og 4. Juni
Det Fynske Dyrskue. 9. 10. og 11. Juni
Landsskuet Herning: 29. 30. Juni og 1 Juli.
Dato for næste møde: Torsdag d. 13 oktober kl 18
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