
 

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 
 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 9/9-20, kl.17.00 hos Liza Hasfeldt, Balsløvvej 3, 
4340 Tølløse 
 
Deltagere :  
Formand :         Liza Hasfeldt 
Næstformand : Gert Thiemke 
Kasserer :         Camilla Grenholt - ikke til stede 
Sekretær :         Birgitte Rye ( på Skype ) 
Medlem :  Jane Jarshøj 
Medlem :  Ole Grill Andersen 
Medlem :  Jakob Algot 
Medlem :  Mette Poulsen 
 
Agenda: 
 
1. Valg af dirigent 
Jakob Algot 
 
2. Dagsorden 
Ingen kommentarer 
 
3. Nyt fra formanden 
Vi har gennemført kåring og championat i både Øst og Vest og det var en fornøjelse at 
være sammen med så mange humørfyldte medlemmer. Det var nogle virkelig fine heste 
der stillede til kåring i begge landsdele og at se så mange ryttere til championaterne er 
bare prikken over i’et.  
 
4. Økonomi  
Kasseren er ikke til stede d.d. 
 
5. Nyt fra sekretæren 
Information vedr. 30 dags prøven i Billund bliver udsendt snarest til medlemmerne. 
 
6. Nyt fra udvalg.  

A. Aktivitetsudvalg  

Jakob kommenterer :  Vi har haft to arrangementer, selvom vi er nye i dette udvalg, 
syntes vi det er gået ok. Mht Jylland havde vi udfordringer med nok information 
omkring kåring og championat der kørte samtidigt om søndagen. 

Vi skal have samlet et team af hjælpere i god tid, vi har nogle opgaver vi skal 
arbejde videre med, så vi er bedre rustet til næste år. Samarbejdet til 
arrangementerne mellem aktivitetsudvalget og championatsudvalget er meget 
vigtigt.  

Vi vil gå i gang med at undersøge hvor mange heste som vil stille til en evt. kåring i 
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Holland og hvilke heste der kan stilles. 

B. Avlsledelse 

           Jane : der er blevet afholdt kåring og der har været lidt udfordringer iforb. med 
indkrydsning, men bestyrelsen fik kørt begge kåringer på fornuftig vis. Det var nogle flotte 
heste der blev fremvist og vi synes det fungerede godt at vise hestene samlet uanset om 
det var renstammet eller indkrydsning. 

C. Championatsudvalg 

Stine og Bettina har trukket sig i championatsudvalget, hvis nogen er interesseret i at 
komme i udvalget, er I hjertelig velkommen til at skrive til os. 

D. Dommerudvalg 

Vi har forsøgt at sammensætte et blandet dommerhold til kåringerne i år. 

E. PR-udvalg 

Laura har lavet en elektronisk folder som kan printes. Den vil inden længe blive lagt på 
FHF.dk og så kan man frit printe og give den med når man eks. sælger en 
Frederiksborghest eller på anden vis ønsker at gøre reklame for racen.  

F. Teknisk udvalg 

Allan Blomgren, Billund Ridecenter har udtalt, at han arbejder på at hingstene til 30 dags 
prøven kan komme på fold dagligt. Indtil videre har to hingste tilmeldt sig prøven. 

7. Kåring/ championat - Evaluering af hoppekåringer/Championat samt den kommende 
hingstefremstilling. 
Vi har de seneste år ikke haft ret mange heste til kåring og der blev i forbindelse med 
evaluering af kåringerne spurgt til om vi evt. fremadrettet skal holde en kåring og et 
championat på landsplan, det kunne være midt i landet på Fyn. Der blev drøftet både 
fordele og ulemper og det vil naturligvis også kræve en vedtægtsændring, så det vil i givet 
fald være noget som skal op på næste generalforsamling.  
I bestyrelsen kan vi både se fordele og ulemper, så vi kunne godt tænke os at tage det op 
som debatemne på de kommende medlemsmøder for at høre hvad medlemmerne synes. 
 
Generel evaluering: På opgavelisten skal vi være obs på mange flere poster til 
arrangementerne, så der ingen tvivl er om hvem der gør hvad på dagen. 
 
8. Orienteringssager.  
Liza har skrevet til Jørgen Koll, SEGES, angående at Rhineland registrerer 
Frederiksborgere i Tyskland uden at følge vores avlsprogram. 
Svaret fra SEGES er, at Rheinland er forpligtede til at leve op til vores avlsprincipper, men vi 
er til gengæld forpligtet til at formidle avlsprincipperne til dem. Vi er ikke bekendt med 
om tidligere avlsprogrammer er formidlet til dem, men os bekendt har de ikke modtaget 
den store ændring foretaget i 2019 og ej heller de seneste ændringer i 2020. SEGES 
anbefaler at vi får Fødevarestyrelsen til at hjælpe os med formidlingen til Rheinland og evt. 
andre EU godkendte avlsforbund som registrerer Frederiksborgheste. 
 
9. Sager til behandling - Status på den hoppe fra Holland? Har ejer fået svar? 
Jane har kontaktet SEGES om svar, har stadig ikke hørt fra dem. 
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10. Evt. Samt opgavelisten 
Vi agter at få vores FHF trailer i vinter forvaring indendørs et sted på Sjælland, da den er 
blevet så flot dekoreret med logo. 
Opgavelisten : 
Opfølgning/ gennemgang af diverse opgaver. 
 
11. Næste møde  
Søndag den 1 november kl. 10.00 hos Ole, Fyn. 
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