
   
FREDERIKSBORG   HESTEAVLSFORENINGEN   
  
  
  
  

  
Referat   fra   Generalforsamling   den   10/7-2021   

  
  

1.   Valg   af   dirigent   og   2   stemmetællere .   
     Claus   Jacobsen   blev   valgt   som   dirigent.   
  

     Lene   Dursben   og   Laura   Balslev   Hesselholt   blev   valgt   som   stemmetællere.   
 (Frank   Jespersen   trådte   i   stedet   for   Laura   Balslev   Hesselholt   til   forslag   7)   

  
2.   Beretning   om   foreningens   virke   ved   bestyrelses   formand   
     (Vedlagt   særskilt)   
3.   Beretning   om   avlsaktiviteter   i   det   forgangne   år   ved   avlsledelsens   formand   
      (Se   vedlagte   præsentation   fra   dagen)   

  
4.   Fremtidsplan   for   indeværende   år   ved   bestyrelsesformand   
      (Se   vedlagte   præsentation   fra   dagen)   

  
5.   Fremlæggelse   af   det   reviderede   regnskab   ved   kasserer   
      Camilla   gennemgik   regnskabet.   Et   overskud   på   ca.   12.000,-   kr.   
     Regnskabet   blev   ikke   godkendt,   da   der   var   et   medlem   der   spurgte   ind   til   en   difference   på     

egenkapitalen.   Revideret   regnskab   med   forklaring   fremsendes   snarest   muligt.   
  

6.   Fastsættelse   af   kontingent   for   næstkommende   år     
     Kontingent   for   2022     
     Aktive   kr.   600,-    og   passive   kr.   400,-     vedtaget.   

  
7.   Behandling   af   indkomne   forslag   -   Forslag   a-f   er   ændring   af   avlsprogrammet,   forslag   g   
er   ændring   af   vedtægter:   

a)   Forslag   1-5   -   Bestyrelsen   
     §   12,   stk.   2   B    Renavlsprogram,    ved   stemmetælling   var   6   stemmer   for   og   34     
     stemmer   imod   forslaget.   Afvist   
     §   12,   stk.   3    Renavlsprogram,   ved   stemmetælling   var   26   stemmer   for   og   14   stemmer     
     imod   forslaget.   Vedtaget   

                 §   13,   stk.   2   Indkrydsningsprogram,   ved   stemmetælling   var   27   for   og   9   stemmer   
                 imod   forslaget.   Vedtaget   
                 §13,   stk   4.   Indkrydsningsprogram,   ved   stemmetælling   var   27   for   og   11   stemmer     
                 imod   forslaget.   Vedtaget   
                 §13,   stk   6.   Indkrydsningsprogram,   ved   stemmetælling   var   27   for   og   10   stemmer     
                 imod   forslaget.   Vedtaget   

  
b)   Forslag   6   &   6A   -   Teknisk   udvalg   
      §11,   Brugsprøver.   forslag   6,   ved   stemmetælling   var   40   for   og   1   stemme   imod     
      forslaget.   Vedtaget   
      §11,   Brugsprøver   forslag   6A,   ved   stemmetælling   var   24   for   og   14   stemmer   imod   
      forslaget.   Vedtaget   
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c)   Forslag   7   -   Championatsudvalget   
      §10,   tildeling   af   R-markering,   ved   stemmetælling   var   40   for   og   ingen   stemmer    
      imod   forslaget.   Vedtaget   

  
d)   Forslag   8   -   Rikke   Gedsø   
      Forslag   for   R-   markering   til   stævner.   Ved   stemmetælling   var   35   for   og   5   stemmer     

                   imod   forslaget.   Vedtaget   
  

e)   Forslag   9   -   Reno   Olesen   m.fl.   
                   Tilføjelse   af   ny   §18   til   avlsprogrammet..   Ved   stemmetælling   var   14   for   og   21   

     stemmer   imod   forslaget.   Afvist   
  

    f)   Forslag   10-11   -   Anita   Hansen   
     Ændring   af   tekst   i   §1,stk   1,   ved   stemmetælling   var   28   for   og   13   stemmer   imod.   
     Vedtaget   
  

g)   Forslag   12   -   Anita   Hansen   -   Vedtægtsændring*     
 bemærk   Vedtægtsændring   forudsætter,   at   1/3   del   af   foreningens   samlede     
stemmeberettigede   medlemmer   er   fremmødt,   og   skal   vedtages   med   2/3   flertal   af   de   
afgivne   stemmer.    Der   var   nok   stemmeberettigede   til   stede.    7   

Ændring/tilføjelse   til   §6,   stk.   4.   Ved   stemmetælling   var   18   for   og   22   stemmer   imod.   
Afvist   

  
Tilrettet   avlsprogram   er   vedlagt.   
  

8.   Oplæg   om   Rheinland   -   Hvordan   håndteres   heste   registreret   og   kåret   i   Rheinland   før   2021.   
Rheinland   har   i   mange   år   haft   ret   til   at   føre   stambog   for   Frederiksborghesten   i   Tyskland   og   
Holland.   Vi   har   pligt   til   at   sikre   at   de   overholder   vores   avlsprogram.   Det   er   ikke   kun   
Rheinland   som   har   sovet   i   timen,   men   også   FHF   ved   bare   at   lade   stå   til   i   mange   år.   Vi   skal   
finde   en   løsning   for   fremtiden,   så   vi   har   styr   på   avlen   der   ligger   under   Rheinland.   
Avlsprogram   er   tilrettet   vores   og   vi   får   mulighed   for   at   følge   med   i   alle   registreringer   og   
kåringer   fremadrettet.   
Der   blev   drøftet   muligheden   for   at   DNA   teste   og   vi   kan   ikke   teste   alle   de   heste   som   er   
registreret   før   2021,   men   fra   2021   og   frem   er   det   et   krav   at   alle   heste   som   stilles   til   kåring   skal   
DNA   testes,   jf.   avlsprogrammet.     
SEGES   har   skriftlig   bekræftet   at   der   ikke   er   risiko   for   at   vi   mister   vores   status   som   
moderavlsforbund   ved   at   godkende/kåre   heste   fra   Rheinland.     
Ved   hånds-afstemning   blev   forslag   nr.   2   godkendt   med   stort   flertal.   Bestyrelsen   vil   arbejde   
videre   ud   fra   medlemmer   ønske   om   at   “slå   en   streg   i   sandet”.   
  

9.   Fejring   af   ranglistevinder   
Nr.   1   på   ranglisten   står   Elton,   men   ingen   vedr.   ham   var   fremmødt.   nr.   2   og   3   var   heller   ikke   til   
stede   (alle   var   blevet   opfordret   til   at   deltage,   enten   rytter   eller   ejer   af   hest)   
Det   blev   Gert   Thiemke   der   modtog   dækken   og   roset   som   ejer   af   hesten   Toftagergårds   Red   
Diamond   og   på   sin   datter   Malene   Thiemke’s   vegne.   
  

10.   Fejring   af   Elitedyr.   Den   seneste   registrerede   ejer   af   et   Elitedyr   vil   modtage   en   hyldest   hvis   
man   er   tilmeldt   Generalforsamlingen.   
Uddeling   af   statuetter   med   indgravering   samt   blomster   til   de   fremmødte   ejere   af   elite-dyr   som   
ønskede   fejring.   Ejere   som   ikke   er   fejret   på   årets   generalforsamling   kan   blive   fejret   på   næste   
generalforsamling   ved   fremmøde   der.   

  
11.   Valg   af   bestyrelsesmedlemmer   og   suppleanter   
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På   valg:   
Jane   Jarshøj   -    Modtager   genvalg   
Ole   Grill   Andersen   -   Modtager   genvalg   
Mette   Poulsen   (suppleant   indgået   i   bestyrelsen   efter   Ib   Villumsen)   -   Modtager   genvalg   
Der   skal   vælges   2   suppleanter   
  

Camilla   Grenholt   er   valgt   som   kasserer   udenfor   bestyrelsen   og   ønsker   at   fortsætte.     
  

Camilla   Grenholt   og   Heidi   Jacobsen   bød   sig   ind   til   bestyrelsen.   
  

Angivne   stemmer   til   bestyrelsen   :   
Ole   24   stemmer   
Jane   22   stemmer   
Camilla   22   stemmer   
Heidi   21   stemmer   
Mette   18   stemmer   
  

12.   Præsentation   af   bestyrelsen   efter   konstituering   
  

Konstituering   :     Formand     Liza   Lindhardt   Hasfeldt   
                            Næstformand   Gert   Theimke   
                            Kasserer      Camilla   Grenholt   
                            Medlem       Jane   Jarshøj   
                            Medlem       Ole    Grill   Andersen   
                            Medlem       Jacob   Algot   
                            Medlem       Birgitte   Rye   
  

                              1.    Suppleant   og   Sekretær    Heidi   Jacobsen     
                              2.   Suppleant    Mette    Poulsen   

    
13.   Evt.                   Ingen     
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FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 
 
 
 
Mit første år og lidt til som formand. 

 
Vi har desværre mistet to medlemmer sidste sidste generalforsamling, Arne 
Kofoed og Niels Jørgen Johansen og Birgitte vil gerne sige et par ord hvorefter 
vi kan holde et minuts stilhed for at ære deres minder. 
 
Jeg havde lovet mig selv ikke at tale om Corona, men det har simpelthen fyldt så 
meget, så det er umuligt at komme uden om. Både med aflysninger og selv var 
jeg også nede til tælling i lang tid efter at have været syg. Jeg var ellers vældig 
kæk og tænkte det rammer ikke mig, jeg er jo rytter, i god form og lever sundt, 
men jeg blev da klogere… 
 
Det har været et år præget af både sorger og glæder. Sorger, fordi vi ikke har 
kunnet gøre de ting vi plejer pga. Corona, men også og ikke mindst, fordi tonen 
til tider kan blive meget hård i foreningen. Man skal vitterlig have brede skuldre 
for at sidde i bestyrelsen.  
 
Glæder, fordi vi trods alt fik holdt både vores hoppe og hingstekåring og fordi 
arbejdet i foreningen også betyder, at jeg har tilbragt meget tid sammen med 
mennesker som jeg holder af og som deler min passion for Frederiksborghesten.  
 
Herudover havde jeg den fantastisk store glæde at få avlsgodkendt en ung hingst 
som jeg selv har avlet, noget som de fleste avlere vil kunne nikke genkendende 
til fylder en med en stolthed som det er svært at beskrive over for andre. Min 
hingst fik selvfølgelig ikke hvad han fortjente og hvordan i alverden kunne 
dommerne ikke se at han var den absolut bedste på dagen? HVAD 😊 Ha, ha, 
tror alle avlere har stået tilbage med denne følelse mindst en gang enten på 
dyrskue eller til kåring, ligesom ryttere oplevet at hesten går fantastisk til 
stævnet, men dommeren kunne bare ikke se det! Vi ser jo på vores egne heste 
med kærlighed i øjene, men når der kommer en dommer og er helt neutral, så 
dukker alle de små fejl op, som det kan være svært selv at se. Jeg tror det er en 
vigtig ting at have i baghovedet til kåringer og dyrskuer når en avler står tilbage 
med en frustration, skuffelse eller vrede over at dommerne ikke så ”guldet”. 
Forståelsen for, at det er ok at være skuffet og ked af det, men at dommerne 
samtidig kun ser hesten kort og gør deres absolut bedste for at bedømme den fair 
på dagen. Pointen i dette er, at vi skal værdsætte vores dommere og det arbejde 
de udfører. Så jeg benytter lejligheden til at sige tak til alle vores dommere for 
jeres engagement og arbejde. 
 
Året der gik 2020 + halvdelen af 2021:  
Alt i alt har det dog været et lærerigt år, der har været mange ting at sætte sig ind 

Formandens beretning for 2020-2021 
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i både for mig, men også for resten af bestyrelsen og oveni kom så Corona.  
Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2020, en hel del af dem på mere eller mindre 
gode Skype forbindelser, der er blevet sagt meget Hva’ og du falder ud, men vi 
har måttet klare os med det som var muligt og få det bedste ud af det. I 2021 har 
vi foreløbigt afholdt 3 bestyrelsesmøder. Vi har været så priviligerede at Ole har 
åbnet sit hjem hver gang vi har holdt fysiske møder og det betyder at vi har 
sparet en masse penge, som vi kan bruge på andre gode ting til glæde for hele 
foreningen. Tusind tak Ole fordi du gør alt klart til vi ankommer og selv rydder 
op når vi forlader hytten, ofte tæt på midnat. 
 
Pga. Corona blev der i 2020 hverken holdt dyrskuer, medlemsmøder eller kåring 
i Holland, som allerede var udskudt fra 2019.  
 
Vi fik dog holdt hoppekåring i både Øst og Vest med 8 heste i Øst og 8 i Vest. 
Det er langt færre end vi plejer, men naturligvis præget af situationen med 
Corona. Vi havde dog nogle super arrangementer på trods af restriktioner, det 
var første gang vi var på Team Cabe i Ringsted og det fungerede super godt, så 
det er også booket til i år. I forbindelse med kåringerne blev der også afholdt 
championater med et godt opbud på 44 starter i Øst, herunder også en 
springklasse og hele 57 starter i Vest. Fantastisk at så mange ryttere bakker op 
om arrangementet og viser vores heste frem i sporten. 
 
Til Hingstefremstillingen blev 8 hingste fremstillet, heraf 2 i 
bevaringsprogrammet. Vi havde restriktioner på antal publikum, men alle som 
skrev og ønskede at deltage fik mulighed for det og derudover var der live 
streaming fra Laura Algot – Tak for indsatsen. 
Efterfølgende deltog 3 hingste i materialprøven og alle 3 hingste bestod – Stort 
tillykke med de flotte resultater. Her blev også live streamet af flere frivillige 
både ved indsyning og på afslutningsdagen, som også skal have tak. Vi har da 
fået noget godt ud af Corona, er sikker på at livestreaming også kan blive et hit 
ved fremadrettede arrangementer, da også flere i udlandet kiggede med. 
 
I 2021 blev alle dyrskuer igen aflyst. Men vi fik afholdt et pop up arrangement -  
Løb for Dommer kursus hos Grethe og Jens Dall på Fyn, tusind tak for 
gæstfriheden til jer begge og til Louise Tversted for at arrangere. Jeg tror at 
mange, inklusiv mig selv fik et bedre indblik i hvad dommerne ser på og så var 
det fantastisk at være samlet igen omkring vores dejlige heste. 
 
I 2021 måtte vi udskyde vores Generalforsamling fra februar til at vi nu endelig 
kan holde den her i starten af juli måned. Retningslinjerne har været at vi skulle 
holde den hurtigst muligt forholdene kunne tillade det. Vi kan forstå at nogen 
har været kede af at det faldt sammen med en sommerferie og det vil vi 
selvfølgelig beklage, vi har holdt os uden for industriferien og mente ikke at vi 
kunne forsvare at vente til senere. Der er både ændringsforslag til afstemning 
samt en større beslutning omkring Rheinland som er til debat og vi er glade for 
at så mange er mødt trods alt. 
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Ud over arrangementerne har vi arbejdet på en masse ting det seneste halvandet 
år. Vi har indarbejdet de rettelser til avlsprogrammet, som blev vedtaget på 
sidste generalforsamling, genoptaget det kvartalsvise nyhedsbrev, lagt en ny 
vejledning til kåring og diverse rettelser på fhf.dk, lavet ny brochure om 
foreningen på både Dansk, Engelsk og Hollandsk, som vi gerne vil opfordre alle 
til at give med når man sælger en Frederiksbroghest som reklame for 
foreningen. Vi har arbejdet videre med det nordiske samarbejde og man kan nu 
finde en beskrivelse af Frederiksborghesten på nordgen.org/lantrasdjur.  
Vi har genoptaget dialogen med Rheinland, mere om det senere på mødet. Sidst 
men ikke mindst har vi fået en sponsoraftale med OK og vil derfor opfordre alle 
til at tanke hos OK og støtte foreningen via deres APP, så vi kan få ekstra 
tilskud til foreningen. 
 
Jane vil gå mere i dybden med avlsarbejdet og antal af føl, men der er ingen 
tvivl om, at vi alle skal gøre alt hvad vi kan for at promovere foreningen og 
Frederiksborghesten, da der slet ikke bliver lavet nok føl. Vi oplever en stigende 
efterspørgsel efter rideheste med et godt hoved og kan se på Formidling af 
Frederiksborgheste, at der er rift om dem når de kommer til salg. Vi ser også en 
stigende pristendens, så der gerne skulle blive en bedre økonomi i avlen. Hvis 
ikke økonomien hænger sammen, så avler de fleste kun til dem selv og det er 
ikke nok til at dække efterspørgslen i fremtiden.  
 
Efter Janes indlæg om avlen vil jeg vende tilbage til vores fremtidsplan, så 
tilbage nu er at sige tak til bestyrelsen, I er fantastiske at arbejde sammen med 
og jeg ser frem til hvert eneste bestyrelsesmøde. Jeg vil også sige tak til alle som 
deltager i udvalg – vi har plads til flere, så sig endelig til hvis det har interesse 
og ikke mindst til alle vores hjælpere som gør en kæmpe forskel. Uden jer er der 
ingen forening. Så TAK 😊 
 
 
Formand – Liza Hasfeldt  
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Frederiksborg Hesteavlsforeningen
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Dagsorden
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Beretning om forenings virke ved bestyrelses formand

3. Beretning om avlsaktiviteter i det forgangne år ved avlsledelsens formand

4. Fremtidsplan for indeværende år ved bestyrelsesformand

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer

6. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år

7. Behandling af indkomne forslag - Forslag a-f er ændring af avlsprogrammet, forslag g er ændring af vedtægter:

a) Forslag 1-5 - Bestyrelsen

b) Forslag 6 & 6A - Teknisk udvalg

c) Forslag 7 - Championatsudvalget

d) Forslag 8 - Rikke Gedsø

e) Forslag 9 - Reno Olesen m.fl.

f) Forslag 10-11 - Anita Hansen

g) Forslag 12 - Anita Hansen - Vedtægtsændring*

bemærk Vedtægtsændring forudsætter, at 1/3 del af foreningens samlede stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og skal vedtages med 2/3 flertal af 
de afgivne stemmer 

8. Oplæg om Rheinland - Hvordan håndteres heste registreret og kåret i Rheinland før 2021

9. Fejring af ranglistevinder

10. Fejring af Elitedyr. Den seneste registrerede ejer af et Elitedyr vil modtage en hyldest hvis man er tilmeldt Generalforsamlingen

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg:
Jane Jarshøj -  Modtager genvalg; Ole Grill Andersen - Modtager genvalg; Mette Poulsen (suppleant indgået i bestyrelsen efter Ib 
Villumsen) - Modtager genvalg

Der skal vælges 2 suppleanter

Camilla Grenholt er valgt som kasserer udenfor bestyrelsen og ønsker at fortsætte. 

12. Præsentation af bestyrelsen efter konstituering

13. Evt. 
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Tidsplan

10-10:10 – Velkomst og valg af dirigent

10:10-10:20 – Formands beretning

10:20-10:30 – Avlsberetning

10:30-10:40 – Fremtidsplan

10:40-11:00 – Regnskab & Budget

11:00-11:15 – Forslag 1

11:15-11:30 – Forslag 2

11:30-11:45 – Forslag 3

11:45-12:00 – Forslag 4

12:00-12:30 – Frokost

12:30-12:45 – Forslag 5

12:45-13:00 – Forslag 6

13:00-13:15 – Forslag 7

13:15-13:30 – Forslag 8

13:30-13:45 – Forslag 9

13:45-14:00 – Forslag 10

14:00-14:15 – Forslag 11

14:15-15:30 – Forslag 12

15:30-15:45 – Kage

15:45-16:00 - Rheinland

16:00-16:15 – Fejringer

16:15-16:30 – Valg af bestyrelse

16:30-16:45 – Konstituering

16:45 – 17:00 – Præsentation af ny bestyrelse & evt.

17:00 – Tak for i dag
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1. Valg af dirigent & 2 stemmetællere

▪ Bestyrelsen foreslår Claus Jacobsen som dirigent

▪ Frivillige til at tælle stemmer?
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2. Beretning om foreningens virke

Det var ikke lige det vi havde forestillet os skulle fylde i både 2020 og 
2021…
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2. Beretning om foreningens virke

Mere af dette her - JA TAK :)
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3. Beretning om avlsaktiviteter

Hoppekåringer - 12 hopper til kåring og 4 føl/plage

Hoppekåring Øst
3 FH

1 FS

1F3

(fordelt med 1 i 1. klasse & 3 i 2. klasse)

Årets Hoppe Vivaldis Mia

Hoppekåring Vest
6 FH

1 F2

(fordelt med 5 i 1. klasse & 1 i 2. klasse)

Årets Hoppe Dalvangs Nibel



FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

3. Beretning om avlsaktiviteter

Hingstefremvisning & Materialprøve

Hingstefremvisning – 8 hingste
3 2-års

2 3-års

2 4-års

1 5-års

(6 avlsgodkendelser hvor 2 er bevaringsprogrammet)

Årets Hingst Sarlot Drage

Materialprøve

3 hingste indsynet og bestået 30 dages materialeprøve
Lillegårds jumper 784 p   kåret i FH 2 kl

Holmegårds Zarif 724,5 p   Kåret i FH 2 kl

Sarlot Drage 704,5 p   kåret i FS 1 kl
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3. Beretning om avlsaktiviteter
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3. Beretning om avlsaktiviteter
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3. Beretning om avlsaktiviteter
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3. Beretning om avlsaktiviteter

(Foreløbig)

58 bedækninger i 2020 er fordelt på 14 hingste
i 2021 er der foreløbig 41 fordelt på 14 hingste
32 hingste på hingstelisten
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4. Fremtidsplan for 2021

▪ Der er ingen tvivl om at vi skal have fokus på flere føl.

▪ Vi har siden sidste generalforsamling flere gange arbejdet 
med punktet Vision & Strategi.

▪ Bag det ligger tanken om at lave en flere års plan for hvad 
der er vores ”ledestjerne” og hvordan vi gerne vil komme 
derhen.

▪ Vi havde håbet at få input fra medlemmerne på 
medlemsmøder i 2020.

▪ Arbejdet er stadig i gang og vi håber at kunne få input på 
medlemsmøder i 2021.

▪ I overordnede rammer arbejder vi ud fra følgende…
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Vores vision:

Frederiksborghesten skal være den 
foretrukne hest for fritids ryttere -og 
kørefolk i Danmark.
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Mission:

Vi vil gennem selekteret og målrettet avl bevare den 
Frederiksborgske Hest. 

-og sikre den nødvendige avlsfremgang for at 
imødekomme efterspørgslen på gode heste i 
fremtiden.
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FHF er alle medlemmer!
FHF skal arbejde for 
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5. Fremlæggelse af regnskab
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5. Fremlæggelse af regnskab
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6. Fastsættelse af kontingent for 2022

Forslag til kontingent 2022:

Passive medlemmer kr. 400
Aktive medlemmer kr. 600
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7. Behandling af indkomne forslag

1

Afvist
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7. Behandling af indkomne forslag
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Vedtaget
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag
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7. Behandling af indkomne forslag

12

Afvist
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Pause
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8. Oplæg om Rheinland

Rheinland har gennem mange år ført 
stambog for Frederiksborghesten.

De har ikke fulgt vores avlsprogram 
og det har givet en del problemer.

Vi har sporet korrespondance tilbage 
til 2012, hvor Fødevarestyrelsen 
skriver til SEGES at Rheinland har ret 
til at føre stambogen og vi har pligt 
til at samarbejde.

Vi har arbejdet med det i det meste 
af 2020 og 2021.
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8. Oplæg om Rheinland

Vi har vundet en kæmpe sejr – 
FHF får alle papirer til gennemsyn og har 7 dage til at godkende udstedelse af 

pas & kåringer! Ved tvivlsspørgsmål er det FHF’s avlsprogram som gælder. 
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8. Oplæg om Rheinland

Hensigtserklæring fra medlemmer:

Avlsprogrammet er tilpasset vores fra 2021 og fremefter.

Hvilke retningslinjer skal vi følge for heste registreret og/eller kåret før 2021 i 
Rheinland?

Skal ikke indskrives i avlsprogram og kræver derfor ikke afstemning, men vi ønsker 
en høring blandt medlemmer om hvilken retning vi skal gå.
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8. Oplæg om Rheinland

Vi har modtaget liste med alle hestene og kan derfor både tjekke alle registreringer 
før 2021 og tilføje nye, så vi har fuldt overblik over avlen i Rheinland
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8. Oplæg om Rheinland
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8. Oplæg om Rheinland

Status på heste registreret i Rheinland:

65 Frederiksborgheste registreret i Rheinland
33 hopper, heraf er 8 kåret i Rheinland og af de 8 er der 5 som er kåret i Danmark

32 hingste/vallakker/hankøn
-heraf 9 hingste med i alt 30 afkom
-heraf er de 11 afkom efter Højbaks Paztinak og 11 afkom efter Moravitas Staccato

Højbaks Paztinak har været stillet til kåring 3 gange i DK og er afvist pga. 
testikelproblemer

Moravitas Staccato er kun stillet i Tyskland - har dog danske papirer og er 
renstammet 15/16 Frederiksborg med kåringer i 4 led. Han er færdigkåret i 
Tyskland på baggrund af konkurrenceresultater.
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8. Oplæg om Rheinland

Forslag 1) - Anbefaling fra Avlsudvalg/Bestyrelse

Afkom efter Moravitas Staccato godkendes på lige vilkår som efter dansk kårede 
hingste.

Hingsteafkom efter Højbaks Paztinak skal ikke kunne opnå kåring (3 stk.)
Hoppeafkom efter Højbaks Paztinak kan kåres i FS (8 stk.)

Alle øvrige heste skal kunne opnå kåring i FS medmindre begge forældre er kåret i 
Danmark og de kan registreres i FH efter gældende avlsprogram

Rheinland heste registreret fra 2021 skal behandles på lige vilkår som FHF 
registrerede heste medmindre FHF's avlsprogram er fraveget.
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8. Oplæg om Rheinland

Forslag 2) 

Alle heste skal kunne opnå kåring i FS medmindre begge forældre er kåret i 
Danmark og de kan registreres i FH efter gældende avlsprogram

Rheinland heste registreret fra 2021 skal behandles på lige vilkår som FHF 
registrerede heste medmindre FHF's avlsprogram er fraveget.

Klart flertal for forslag 2
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9. Fejring af ranglistevinder

✔ Vi kører rangliste i Dressur, Spring, Kørsel og 
Distance.

✔ Ranglisten løber fra 1/1 til 31/12 hvert år og 
ranglistevinderen udnævnes på 
generalforsamlingen året efter og kun ved 
personligt fremmøde.

✔
Man deltager pr ekvipage og man kan deltage 
med flere heste.

✔
Rytter eller hestens ejer skal være medlem (aktiv 
eller passiv) af frederiksborg Hesteavlsforeningen 
og have betalt kontingent, på det tidspunkt hvor 
stævnet, der indberettes, rides.

✔
Hesten skal være FHF kåret eller med rødt FHF 
pas.

✔
Der skal som minimum være 4 deltagere på 
ranglisten i en disciplin for at denne kåres.
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10. Fejring af Elitedyr

Ident Navn Køn Født Primære kåringer Opdrætter Ejer

EFRH 748 SALISBURY VEJLEBY Hingst 1999 Frb. HK 05-10-2003: I KL Knud Mørch Petersen Knud Mørch Petersen

EFR 8308 RAVNHOLT'S PIPPI Hoppe 1996 Frb. EK 26-08-2000: I KL Ann Lisbet Grosen Yvette Thomsen

EFR 8323 LYKKE NÆSDAL Hoppe 1996 Frb. EK 01-07-2001: I KL Aksel Hansen Stina & Mike Munksgaard

EFR 8266 SIF SKINGELSBJERG Hoppe 1995 Frb. EK 04-07-1999: 1.KL Erling Pedersen Gert og Jeanette Thiemke

EFR 8229 VIDDI Hoppe 1994 Frb. EK 31-07-2005: I KL Knud Larsen Pernille og Jytte Hansen

EFRH 737 SÆDDINGS BRUTUS Hingst 1994 Frb. HK 07-11-1998: I KL Allan Olesen Jane Jarshøj

EFR 8173 SHANON Hoppe 1993 Frb. EK 16-08-1997: II KL Niels Østergaard Birgitte Rye Christensen

EFR 8080 MINETTE VEJVAD Hoppe 1992 Frb. EK 12-08-1995: I KL Kristian Thusgaard Kristian Thusgaard

EFR 7943 SANI HEGNSBO Hoppe 1988 Frb. EK 03-08-1991: I KL B Michael Bech Benny Jan Hansen

EFR 7951 LOVELY GIRL Hoppe 1988 Frb. EK 03-08-1991: I KL B Svend Aage Pedersen Susanne Schultz

EFRH 754 MIGNON VEJVAD Hingst 1987 Frb. HK 05-10-2003: I KL Kristian Thusgaard Kristian Thusgaard

EFRH 710 THOR BREGNEBJERG Hingst 1982 Frb. EK 26-10-1986: I KL A Niels Christensen Ulla Frederiksen

EFR 7794 DAISY FUGLEBJERG Hoppe 1982 Frb. EK 28-04-1990: I KL B Janni Larsen Janni Larsen
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11. Valg af bestyrelsesmedlemmer & suppleanter

▪ På valg er:
▪ Jane Jarshøj - 22

▪ Ole Grill Andersen - 24

▪ Mette Poulsen - 18

Alle 3 modtager genvalg – Modkandidater?

Stine Fogelbjerg – trukket kandidatur igen inden afstemning

Camilla Grenholdt - 22

Heidi Jacobsen- 21

Vi skal vælge 2 nye suppleanter – Kandidater?
1. suppleant - Heidi Jacobsen

2. suppleant - Mette Poulsen
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12. Præsentation af bestyrelsen efter konstituering

Pause ca. 15 minutter
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13. Evt.

▪ Emner til eventuelt?
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Tak for i dag – Vi ses til kåring

Frederiksborg Hesteavlsforeningen


