
   
FREDERIKSBORG   HESTEAVLSFORENINGEN   
  
  
  
  

  
Indkaldelse   til   Generalforsamlingen   2021   

  
Generalforsamlingen   foregår   lørdag   den   10/7-2021.    kl   10.00   i   Kullerup   Forsamlingshus,   
Kullerup   Byvej   1,   5853   Ørbæk.   i   hht.   vedlagte   dagsorden.   Vi   forventer   at   slutte   omkring   kl.   
17.   

  
Forplejning:   Foreningen   er   vært   ved   smørrebrød   samt   kage   og   kaffe.   
  

Pris   for   ikke   medlemmer:   150   kr.   som   betales   ved   tilmelding   
  

Husk   at   det   kun   er   medlemmer,   der   har   betalt   Aktiv   medlemskab   for   2021,   og   ikke   har   
restance   til   foreningen,   der   er   stemmeberettigede.   
  

Vedr.   indbetaling   af   kontingent   for   2021.     
Skal   ske   til   konto.   Reg:   2300   konto   nr.   6878673547   
Mobile   Pay:   23248   

  
Fra   udlandet.   
IBAN.:   DK3120006878673547   
BIC.:   NDEADKKK   
  

Med   tydeligt   navn   på   indbetaler.   Senest   ved   tilmelding   til   generalforsamlingen   
  

Priser.   
  

Aktivt   medlemskab.   500,00   kr.   pr.   Person   
Passivt   medlemskab.   300,00   kr.   pr.   Person   
  

Det   er   nødvendigt   at   tilmelde   sig   til   arrangementet   senest   d.   28/6-2021.   
Tilmelding   til:   fhf@fhf.dk   

  
OBS.   Vedr.   Covid-19.   Vi   forventer   at   alle   møder   med   negativ   test/vaccine/immunitet   så   vi   
passer   på   hinanden.   

  
  

Vi   glæder   os   til   at   se   jer   alle.   
Bestyrelsen   

  
  
  
  
  
  
  

  
Frederiksborghesten   på   Internettet   -   fhf.dk   



   
FREDERIKSBORG   HESTEAVLSFORENINGEN   
  
  
  
  

  
Dagsorden   Generalforsamling   10/7-2021   

  
  

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    7   
3400   Hillerød     F   

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.     

  
  
  
  

  
  
  

Frederiksborghesten   på   Internettet   -   fhf.dk   







Frederiksborg Hesteavlsforeningen

Budget 2020

2019 2020 Budget 2021

Aktiviteter
Medlemskontingent -68.800,00 -65.600,00 -70.000

Bevaringsudvalg 0,00 0,00 0,00

Projekter/særlige arrangementer 8.184,80 0,00 0,00

Hingstefremstilling 0,00 233,06 0,00

Stationsafprøvning 2.230,21 -7.314,37 0,00

Hoppe- og vallak kåring, føl og plagsskue 28.879,61 17.580,55

Sjælland 5.000,00

Jylland 5.000,00

Fyn 5.000,00

Medlemsmøder 3.983,00 0,00 5.000,00

Dyrskuer 14.322,80 0,00 10.000,00

Championater 0,00 -3.860,69 4000

Aktiviteter i alt -11.199,58 -58.961,45 -36.000,00

Bestyrelsen 17.930,00 9.748,65 12.000,00

Generalforsamling 8.225,40 2.250,00 8.000,00

Prudvalg 666,00 75,00 2.500,00

Avlsledelse 0,00 0,00 5.000,00

T'eknisk udvalg 1.246,00 0,00 3.000,00

Dommerudvalg 0,00 0,00 3.000,00

aktivitetsudvalg 0,00 0,00 1.500,00

Championatsudvalg 0,00 0,00 1.500,00

Landsudvalget 13.633,50 23.207,50 24.000,00

Administration 3.967,25 3.680,44 5.200,00

Diverse 917,14 7.144,88 7.000,00

årets resultat 35.385,71 -12.854,98 36.700,00

Regnskab afsluttet

Camilla Grenholt Heidi Jacobsen

Kasserer Bilagskontrollør



Ændringsforslag 1 fra Bestyrelsen. 

Forslaget omfatter en nedsættelse af avlsgodkendelsen for hingste i bevaringsprogrammet fra 5 år til 1 år 

ad gangen. Baggrunden herfor er at det er en meget let måde at få avlsgodkendt en hingst, da hingsten 

ikke skal leve op til samme krav om hverken karakterer eller afprøvning som øvrige hingste, hvilket er 

konkurrenceforvridning. Det anses derfor som mere passende at hingsten fremvises hvert år der ønskes 

avlsgodkendelse, hvilket skal være gældende både for unge og ældre hingste. 

Nuværende formulering samt rettelse fremgår nedenfor. 

 

§12 Renavlsprogram 

Nuværende: 

Stk. 2 B: Betinget avlsgodkendelse i bevaringsprogram ”HI” Til betinget avlsgodkendelse i 

bevaringsprogrammet ”HI” kan fremstilles 2-års, 3 års, 4-års og ældre renavlede hingste, som opfylder 

afstamningskravene til færdigkåring, men som ikke kan færdigkåres pga. manglende brugsprøve. Hingstens 

far skal være optaget i FHF´s bevaringsprogram ”HI”, det år hingsten fremstilles og moderen skal være 

renavlet jf. (§12 stk.1) og kåret i hoppestambogen ”FH” eller ”FS”. Hingste med 6 og derover i helhed og 

ingen delkarakter under 5 opnår betinget avlsgodkendelse til hopper optaget på hoppelisten i 

bevaringsprogrammet ”HI”. Avlsudvalget tildeler hopper fra hoppelisten til hingsten. Den betingede 

avlsgodkendelse er gældende 5 år og avlsudvalget kan forlænge godkendelsen yderligere, såfremt 

avlsudvalget skønner det nødvendigt. 2. års og 3. års hingste kan dog kun opnå betinget avlsgodkendelse 

for 1. år ad gangen 

 

Rettelse: 

Stk. 2 B: Betinget avlsgodkendelse i bevaringsprogram ”HI” Til betinget avlsgodkendelse i 

bevaringsprogrammet ”HI” kan fremstilles 2-års, 3 års, 4-års og ældre renavlede hingste, som opfylder 

afstamningskravene til færdigkåring, men som ikke kan færdigkåres pga. manglende brugsprøve. Hingstens 

far skal være optaget i FHF´s bevaringsprogram ”HI”, det år hingsten fremstilles og moderen skal være 

renavlet jf. (§12 stk.1) og kåret i hoppestambogen ”FH” eller ”FS”. Hingste med 6 og derover i helhed og 

ingen delkarakter under 5 opnår betinget avlsgodkendelse til hopper optaget på hoppelisten i 

bevaringsprogrammet ”HI”. Avlsudvalget tildeler hopper fra hoppelisten til hingsten. Den betingede 

avlsgodkendelse er gældende 1 år ad gangen. 

 



Ændringsforslag 2 fra Bestyrelsen. 

Forslaget omfatter en forenkling/omskrivning af definitionen af FH og FS. Beskrivelse af FH som 

anerkendt afstamning og fuld kåring/avlsgodkendelse i 3 led er forkert, da hopper af denne definition 

sættes i FS hvis de har helhedskarakterer på 4 og under. Ligesom FS også dækker over 50% hopper i 

indkrydsningsprogrammet. Hvilke hopper der går i hver kategori fremgår af vedtægterne og det anses 

derfor som mere korrekt at FH blot beskrives som Frederiksborg Hovedstambog og FS beskrives som 

Frederiksborg Stambog. Det giver ikke mening både at skrive at hopper med 5 kåres i FS og hopper med 4  

kåres i FS under nr.2, det betyder blot at denne type hopper altid kåres i FS uanset karakterer. 

Nuværende formulering samt rettelse fremgår nedenfor. 

 

§12 Renavlsprogram 

 

Nuværende: 

Stk. 3: Renavlet hoppestambog 

Hoppestambogens hovedafsnit for renavlede hopper er opdelt i 2 afsnit:  

1: Frederiksborg Hovedstambog = FH (anerkendt afstamning og fuld kåring/avlsgodkendelse i 3 led)  

2: Frederiksborg Stambog = FS (anerkendt afstamning, men mangler kåring/avlsgodkendelse i 3 led)  

 

Stk. 3 A: Frederiksborg hovedafsnit for renavlede hopper Til kåring i FHF´s hoppestambogs hovedafsnit for 

renavlede hopper kan fremstilles 3 års og ældre renavlede hopper jf. (§12 stk.1).  

 

1: Renavlede hopper med fuld FHF kåringer/avlsgodkendelser i 3 led:  

Hopper med 5 eller derover i helhed kåres i FHF’s hoppestambog ”FH”.  

Hopper med 5 eller derover i helhed, og med en delkarakter under 5 kåres i FHF’s hoppestambogs ”FS”. 

Hopper med 4 eller derunder i helhed kåres i FHF’s Hoppestambogs ”FS”  

 

2: Renavlede hopper med manglende FHF kåringer/avlsgodkendelser i 3 led på morsiden:  

Hopper med 5 eller derover i helhed kåres i FHF’s hoppestambog ”FS”. 

Hopper med 4 eller derunder i helhed kåres i FHF’s hoppestambog ”FS” 

 

Rettelse: 

Stk. 3: Renavlet hoppestambog 

Hoppestambogens hovedafsnit for renavlede hopper er opdelt i 2 afsnit:  

1: Frederiksborg Hovedstambog = FH _ 

2: Frederiksborg Stambog = FS _ 

 

Stk. 3 A: Frederiksborg hovedafsnit for renavlede hopper Til kåring i FHF´s hoppestambogs hovedafsnit for 

renavlede hopper kan fremstilles 3 års og ældre renavlede hopper jf. (§12 stk.1).  

 

1: Renavlede hopper med fuld FHF kåringer/avlsgodkendelser i 3 led:  

Hopper med 5 eller derover i helhed kåres i FHF’s hoppestambog ”FH”.  



Hopper med 5 eller derover i helhed, og med en delkarakter under 5 kåres i FHF’s hoppestambogs ”FS”. 

Hopper med 4 eller derunder i helhed kåres i FHF’s Hoppestambogs ”FS”  

 

2: Renavlede hopper med manglende FHF kåringer/avlsgodkendelser i 3 led på morsiden:  

Hopper uanset helhedskarakter kåres i FHF’s hoppestambog ”FS”. 

 



Ændringsforslag 3 fra Bestyrelsen. 

Forslaget omfatter en tilføjelse af Lipizzaner som godkendt til indkrydsning. Dette er på opfordring fra 

flere medlemmer at det bliver en mulighed. 

Nuværende formulering samt rettelse fremgår nedenfor. 

 

§13 Indkrydsningsprogram 

Nuværende: 

 

Stk. 2: Anerkendte indkrydsningsracer  

EU-anerkendte varmblods avlsforbund  

EU-anerkendte avlsforbund for Shagya, Angloaraber og araberrace.  

Fuldblod XX (godkendt i et EU-anerkendt varmblods avlsforbund).  

Palomino Sportsheste avlsforbund (må ikke indeholde pony i 3 led).  

Lusitano kåret i APSL.  

PRE kåret i ANCCE. 

 

Rettelse: 

Stk. 2: Anerkendte indkrydsningsracer  

EU-anerkendte varmblods avlsforbund  

EU-anerkendte avlsforbund for Shagya, Angloaraber og araberrace.  

Fuldblod XX (godkendt i et EU-anerkendt varmblods avlsforbund).  

Palomino Sportsheste avlsforbund (må ikke indeholde pony i 3 led).  

Lusitano kåret i APSL.  

PRE kåret i ANCCE. 

Lipizzaner. 

 

 



Ændringsforslag 4 fra Bestyrelsen. 

Forslaget omfatter samme omskrivning af FH og FS som ændringsforslag 2.  

Nuværende formulering samt rettelse fremgår nedenfor. 

 

§13 Indkrydsningsprogram 

Nuværende: 

Stk. 4: Indkrydsnings hoppestambog 

Indkrydsnings hoppestambogens hovedafsnit for hopper med op til 50 % fremmedblod er opdelt i 2 afsnit 

samt bilag til hovedafsnit (forregister):  

 

1: Frederiksborg Hovedstambog = FH (anerkendt afstamning og fuld kåring/avlsgodkendelse i 3 led)  

2: Frederiksborg Stambog = FS (anerkendt afstamning, men mangler kåring/avlsgodkendelser i 3 led)  

 

Bilag til hovedafsnittet (mangelfuld eller ikke anerkendt afstamning i 3 led):  

Forregister F1  

Forregister F2  

Forregister F3  

 

Stk. 4 A: Hopper med 25 % anerkendt fremmed blod 

Til kåring i FHF´s indkrydsnings hoppestambogs hovedafsnit kan fremstilles 3-års og ældre hopper med 

indtil 25 % fremmed blod anerkendt til indkrydsning med kåring i alle 3 led for så vidt moderen er optaget i 

FHF’s hoppestambog ”FH, FS eller forregister F3” og faderen er en hingst optaget i FHF’s hingstestambogs 

jf. (§12 stk. 2 afsnit A eller C) eller (§13 stk. 3).  

Hopper med 5 eller derover i helhed, kåres i FHF’s indkrydsnings hoppestambog ”FH”.  

Hopper med 5 eller derover i helhed og med en delkarakter under 5 kåres i FHF’s indkrydsnings 

hoppestambog ”FS”.  

Hopper med 4 eller derunder i helhed kåres i FHF’s indkrydsnings hoppestambog ”FS”.  

 

 

Rettelse: 

 

Stk. 4: Indkrydsnings hoppestambog 

Indkrydsnings hoppestambogens hovedafsnit for hopper med op til 50 % fremmedblod er opdelt i 2 afsnit 

samt bilag til hovedafsnit (forregister):  

 

1: Frederiksborg Hovedstambog = FH  _ 

2: Frederiksborg Stambog = FS  _ 

 

Bilag til hovedafsnittet (mangelfuld eller ikke anerkendt afstamning i 3 led):  

Forregister F1  

Forregister F2  

Forregister F3  



 

Stk. 4 A: Hopper med 25 % anerkendt fremmed blod 

Til kåring i FHF´s indkrydsnings hoppestambogs hovedafsnit kan fremstilles 3-års og ældre hopper med 

indtil 25 % fremmed blod anerkendt til indkrydsning med kåring i alle 3 led for så vidt moderen er optaget i 

FHF’s hoppestambog ”FH, FS eller forregister F3” og faderen er en hingst optaget i FHF’s hingstestambogs 

jf. (§12 stk. 2 afsnit A eller C) eller (§13 stk. 3).  

Hopper med 5 eller derover i helhed, kåres i FHF’s indkrydsnings hoppestambog ”FH”.  

Hopper med 5 eller derover i helhed og med en delkarakter under 5 kåres i FHF’s indkrydsnings 

hoppestambog ”FS”.  

Hopper med 4 eller derunder i helhed kåres i FHF’s indkrydsnings hoppestambog ”FS”.  

 

 



Ændringsforslag 5 fra Bestyrelsen. 

Forslaget omfatter hensigtserklæring fra generalforsamling om at arbejde videre på en formulering som 

giver mulighed for at 50% indkrydsning får rødt pas fra fødslen i stedet for grønt pas, som gives til alle 

heste uden afstamning. SEGES har skriftligt oplyst at gebyret er kr. 195 for manuel registrering – dette 

kan dog ændres hvorfor det er formuleret som at gebyret kan oplyses af bestyrelsen.  

Nuværende formulering samt rettelse fremgår nedenfor. 

 

§13 Indkrydsningsprogram 

Nuværende: 

Stk. 6: Registrering/Pas  

50 % Frederiksborg registreres som LU heste og får udstedt grønt hestepas. 

 

Rettelse: 

Stk. 6: Registrering/Pas 

50 % Frederiksborg kan efter ansøgning registreres som Frederiksborghest med bordeaux hestepas og logo 

fra føl. Der er et ekstra gebyr for registrering ved 50% indkrydsning, pga. manuel proces. Gebyret kan 

oplyses af bestyrelsen og ansøgning indsendes til bestyrelsen inden følregistrering. Betales gebyret ikke vil 

hesten blive registreret som LU hest og få grønt hestepas. 

 



Ændringsforslag 6 og 6A fra Teknisk udvalg. 

Landsudvalget for Hestes fælles 1-dags materialprøve er nedlagt ifølge mail fra Jørgen Finderup med 

følgende begrundelse: Det har desværre gennem de senere år vist sig, at behovet for en fælles én-

dags brugsafprøvning af hopper, hingste og vallakker har været drastisk faldende. Af den årsag har 

vi derfor set os nødsaget til at afvikle aktiviteten. 

Knapstrupperforeningen har i samarbejde med andre foreninger udbudt afprøvningen med mulighed 

for at andre racer kan deltage. Vi har dog ingen garantier for at den afholdes og §11 skal derfor rettes 

som følge heraf. 

Nuværende formulering samt rettelse fremgår nedenfor. 

 

Rettelse forslag 6 

§11 Brugsprøver 

Nuværende: 

A: FHF’s stationsafprøvning er en brugsprøve af ca. 1 månedens varighed, som er arrangeret i samarbejde 

med Dansk Oldenborg avl og Landsudvalget for Heste. Propositioner for stationsafprøvningen kan findes på 

fhf.dk  

B: Landsudvalget for Hestes fælles 1-dags materialprøve. Propositioner for fælles 1-dags materialprøve kan 

finde på fhf.dk 

 

Rettelse forslag 6: 

A: FHF’s stationsafprøvning er en brugsprøve af ca. 1 månedens varighed, som er arrangeret i samarbejde 

med Dansk Oldenborg avl og Landsudvalget for Heste. Propositioner for stationsafprøvningen kan findes på 

fhf.dk  

B: 1-dags materialprøve/brugsafprøvning udbudt af flere avlsforeninger i samarbejde med SEGES. 

Godkendes år for år og kan ikke garanteres gennemført. Propositioner for fælles 1-dags materialprøve kan 

finde på fhf.dk 

 

Teknisk udvalg og Bestyrelsen i øvrigt har endvidere et ønske om at der kan garanteres et alternativ til 

stationsafprøvningen så dette ikke er eneste mulighed hvis ikke 1-dags materialprøven kan benyttes. 

Baggrunden for at forelå R markering som alternativ begrundes i at den udelukkende gives for 1 enkelt år 

hvis hingsten opnår den som 4 års hvor kravene ikke er så høje. Hvis hingsten skal opnå færdigkåring på 

baggrund af R markering skal den bestås igen som 5 års eller ældre hvor kravet er mindst LA1 i dressur. 

Det vurderes at såfremt hingsten kan gå en LA1 i fremmed miljø til over 65% eller springe til krav i forslag 

fra Championatsudvalget, så skal det kunne godkendes som rideafprøvning ligesom hingstens 

temperament må vurderes godkendt hvis den kan opnå denne procentsats. Konkurrence på det niveau 

kræver en stor indsats af ejer/rytter, så det må kunne sidestilles med 1-dags afprøvning eller 

stationsafprøvning. Ved godkendelse ud fra R markering afprøves hingsten kun under rytter i enten 

dressur eller springning og det må således være op til hoppeejere om de ønsker at benytte hingsten ud 

fra denne afprøvning. Der ønskes endvidere en rettelse om at stationsafprøvning ikke er defineret som at 



det skal være 1 måned, da der pågår en evaluering herom at den evt. skal være af kortere varighed 

ligesom det heller ikke kan garanteres at den kan fortsættes i samarbejde med Dansk Oldenborg avl. 

 

Rettelse forslag 6A 

§11 Brugsprøver 

Nuværende: 

A: FHF’s stationsafprøvning er en brugsprøve af ca. 1 månedens varighed, som er arrangeret i samarbejde 

med Dansk Oldenborg avl og Landsudvalget for Heste. Propositioner for stationsafprøvningen kan findes på 

fhf.dk  

B: Landsudvalget for Hestes fælles 1-dags materialprøve. Propositioner for fælles 1-dags materialprøve kan 

finde på fhf.dk 

Rettelse forslag 6A: 

A: Stationsafprøvning udbudt i samarbejde med en eller flere avlsforeninger i samarbejde med SEGES. 

Propositioner for stationsafprøvningen kan findes på fhf.dk  

B: 1-dags materialprøve/brugsafprøvning udbudt af flere avlsforeninger i samarbejde med SEGES. 

Godkendes år for år og kan ikke garanteres gennemført. Propositioner for fælles 1-dags materialprøve kan 

finde på fhf.dk 

C: R markering i FHF gælder på lige vilkår som en brugsprøve, dog med den tilføjelse, at såfremt R 

markering opnås i hestens 4. leveår, så skal den opnås igen i hestens 5. leveår for at berettige til 

færdigkåring i hingstestambogen FRH.  

 

 



Forslag til ændring i Frederiksborg Hesteavlsforeningens avlsprogram 
 

Forslagsstiller: Championatsudvalget  

 

Motivation: Championatsudvalget ønsker at give mulighed for, at der kan opnås R-markering i disciplinen 

springning, for heste på 5 år og ældre. Dette for at tilgodese rytternes ønsker til brug af Frederiksborghesten, 

i en anden disciplin end dressur og stadig opnå R-markering, hvis hesten viser kvalitet i springning 

Højden på klasser for 5 og 6 års heste, er valgt ud fra DRF reglementernes fordringer, samt et ønske om at 

deltagende heste skal vise en vis kvalitet, for at opnå R-markering. Metodevalg beror på tidligere erfaringer 

med springklasser til championatsstævnerne og dermed muligheden for at afvikle championatsspringning, i 

sammenhæng med mulighed for at opnår R-markering, så R-markeringen ikke nødvendigvis skal udskrives 

som en klasse for sig selv.  

Derudover foreslås en ændret formulering, så R-markering kan opnå ved alle FHF-arrangementer, eks. 

Hingstefremstilling, som det skete i 2019.  

 

Nuværende tekst: 
§10 

Stk. 2: Tildeling af R i stambogsnummer  

Heste kan få tildelt R for ridelighed til deres stambogsnummer på en af følgende måder:  

1. 4-års heste der opnår minimum 650 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 

Landsudvalget for Heste.  

2. 5-års og 6-års heste der opnår minimum 700 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 

Landsudvalget for Heste.  

3. 7-års og ældre heste der opnår minimum 750 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 

Landsudvalget for Heste.  

4. 4-års heste der ved FHF’s championat opnår minimum 7,0 i gennemsnit ved deltagelse i 

gangartsklasse.  

5. 5-års heste der ved FHF’s championat opnår minimum 65% ved deltagelse i LA1 dressurprogram.  

6. 6-års og ældre heste der ved FHF´s championat opnår minimum 65% ved deltagelse i LA5- A 

dressurprogram. 

 

Forslag til ændring: 
§10  
Stk. 2: Tildeling af R i stambogsnummer  
Heste kan få tildelt R for ridelighed til deres stambogsnummer på en af følgende måder: 

 

1. 4-års heste der opnår minimum 650 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 

Landsudvalget for Heste. 

2. 5-års og 6-års heste der opnår minimum 700 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 

Landsudvalget for Heste. 

3. 7-års og ældre heste der opnår minimum 750 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 

Landsudvalget for Heste. 

4. 4-års heste der ved et FHF arrangeret R-stævne opnår minimum 7,0 i gennemsnit ved deltagelse i 

gangartsklasse. 

5. 5-års heste der ved et FHF arrangeret R-stævne opnår minimum 65% ved deltagelse i LA1 

dressurprogram. 

6. 5-års heste der ved et FHF arrangeret R-stævne opnår en stilkarakter på minimum 7, i gennemsnit i 

LB1* springning udskrevet som metode S2, S3 eller S4. 

7. 6-års og ældre heste der ved et FHF arrangeret R-stævne opnår minimum 65% ved deltagelse i 

LA5- A dressurprogram. 

8. 6-års og ældre heste der ved et FHF arrangeret R-stævne opnår en stilkarakter på minimum 7 i 

gennemsnit, i LA1* springning udskrevet som metode S2, S3 eller S4. 



Nuværende regler: 

§10 Stambogsnummer 

 

Stk. 1: Stambogsnummer Hopper, som opnår kåring i hoppestambogens hovedafsnit ”FH” og ”FS”, 

tildeles et stambogsnummer (FRXXXX). Hopper, som opnår kåring i forregister ”F1, F2 og F3”, 

tildeles et forregister nr. (FORXXXXX). Hingste, som opnår færdigkåring i hingstestambogen 

”FRH”, tildeles et stambogsnummer (FRHXXX). Vallakker, som opnår kåring i vallakstambogen, 

tildeles et stambogsnummer (FRVxxxxx). Hopper og hingste, som opnår status som elitedyr, får 

tildelt E til deres stambogsnummer (EFRxxx / EFRHxxx). 

 

Stk. 2 Tildeling af R i stambogsnummer Heste kan få tildelt R for ridelighed til deres 

stambogsnummer på en af følgende måder: 

1: 4-års heste der opnår minimum 650 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 

Landsudvalget for Heste. 

2: 5-års og 6-års heste der opnår minimum 700 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt 

af Landsudvalget for Heste. 

3: 7-års og ældre heste der opnår minimum 750 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” 

afholdt af Landsudvalget for Heste. 

4: 4-års heste der ved FHF’s championat opnår minimum 7,0 i gennemsnit ved deltagelse i 

gangartsklasse. 

5: 5-års heste der ved FHF’s championat opnår minimum 65% ved deltagelse i LA1 

dressurprogram. 

6: 6-års og ældre heste der ved FHF´s championat opnår minimum 65% ved deltagelse i LA5- A 

dressurprogram.  

 

Ændringsforslag: 

§10 Stambogsnummer 

 

Stk. 1: Stambogsnummer Hopper, som opnår kåring i hoppestambogens hovedafsnit ”FH” og ”FS”, 

tildeles et stambogsnummer (FRXXXX). Hopper, som opnår kåring i forregister ”F1, F2 og F3”, 

tildeles et forregister nr. (FORXXXXX). Hingste, som opnår færdigkåring i hingstestambogen 

”FRH”, tildeles et stambogsnummer (FRHXXX). Vallakker, som opnår kåring i vallakstambogen, 

tildeles et stambogsnummer (FRVxxxxx). Hopper og hingste, som opnår status som elitedyr, får 

tildelt E til deres stambogsnummer (EFRxxx / EFRHxxx). 

 

Stk. 2 Tildeling af R i stambogsnummer Heste kan få tildelt R for ridelighed til deres 

stambogsnummer på en af følgende måder: 

1: 4-års heste der opnår minimum 650 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt af 

Landsudvalget for Heste. 

2: 5-års og 6-års heste der opnår minimum 700 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” afholdt 

af Landsudvalget for Heste. 

3: 7-års og ældre heste der opnår minimum 750 point ved den ”Fælles 1-dags materialprøve” 

afholdt af Landsudvalget for Heste. 

4: 4-års heste der ved FHF’s championat opnår minimum 7,0 i gennemsnit ved deltagelse i 

gangartsklasse. 

5: 5-års heste der ved FHF’s championat opnår minimum 65% ved deltagelse i LA1 dressurprogram 

eller ved at have opnået 3 resultater med mindst 65% ved C stævner eller højere indenfor et 

kalenderår. 



 

6: 6-års og ældre heste der ved FHF´s championat opnår minimum 65% ved deltagelse i LA5- A 

dressurprogram eller ved at have opnået 3 resultater med mindst 65% ved C stævner eller 

højere indenfor et kalenderår. 

 



Til FHF’s Formand    Herning d. 10-01-2021  

Hermed fremsender vi et forslag jf. §19 i avlsprogrammet.     

 

Tilføjelse af ny paragraf (§18) i FHF’s Avlsprogram. (§18, §19 og §20 i nuværende avlsprogram ændres til 

§19, §20 og §21). 

Dommer uddannelse. 

Dommergerningen, i en forening som FHF, er en af de vigtigste opgaver, man kan sætte en person til. 

Derfor er det vigtigt, at dommerne er uddannet efter en ensartet dommer uddannelse med faste rammer 

for, hvad der skal til, for at en person kan godkendes som uddannet FHF dommer.  Samtidig sikrer FHF at 

dommerne har de kompetencer der skal til, for en korrekt bedømmelse af hesten. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Rye Christensen, Hans Jørgen Dam Pedersen og Reno Olesen 

 

  



FHF’s dommeruddanelse. 

 

FHF’s dommeruddanelse tager udgangspunkt i mange års avlsarbejde og erfaringer fra avler af 

frederiksborgheste gennem tiden, samt erfaringer fra FHF’s uddannede dommere. 

Frederiksborghesten bærer på en 450 år gammel historie, hvor de forskellige tider har formet 

frederiksborghesten efter hvilket gøremål hesten havde, og dette bør man som eksteriørdommer 

og avler af frederiksborgheste, have stor respekt for. 

Som dommer aspirant bør man have en bred viden om frederiksborghestens historie og man skal 

altid være villig til at lære og forny sin viden. 

At uddanne sig som eksteriørdommer i FHF er ikke noget man bare bliver over en vinter. Det 

kræver at man har evnerne og lysten til at sikre, at frederiksborghesten også i fremtiden 

vil være en af Verdens ældste stambogsførte hesteracer. 

 

FHF´s dommeruddannelse er opdelt i 5 moduler. 

1. Avlerkursus 1. (Teoretisk kursus om fremvisnings former, avls principper, stambogsføring 

og bedømmelses fagudtryk og praktisk mønstrings  kursus) 

2. Avlerkursus 2. ( Teoretisk kursus om hestens skelet, led og muskler. Teoretisk kursus om 

FHF’s avlsprogram, herunder avlsmål og FHF’s historie. Teoretisk kursus om vurdering af 

type/race, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer, baglemmer, 

skridt, trav, galop og helhed) 

3. Bedømmelses kursus 1. (dybdegående teoretisk og praktisk kursus om hestens op- 

bygning, fundament og bevægelse, fremlæggelse af beskrivelser) 

4. Dommerføl (praktisk bedømmelse ved dyrskuer, og FHF kåringer sammen med min. 2 FHF 

uddannede dommere) De uddannede FHF dommere udfylder efter hvert arrangement, et 

evaluerings skema på, hvor langt dommer aspiranten er) 

5. Bedømmelses kursus 2 (løsspringnings kursus og bedømmelse under rytter)   

 

  



Uddannelses forløb. 

Modul 1 og 2 er avlermoduler som henvender sig til alle som ønsker mere viden om avl af 

frederiksborgheste. 

Efter modul 2 ansøger man dommerudvalget om lov til, at gå til dommer aspirant prøve. Prøven er baseret 

på FHF’s avlsmål og FHF’s historie og skal bestås med ?% rigtige svar, før modul 3,4 og 5 må påbegyndes. 

Tidsforløbet for modul 3,4 og 5 har en varighed på min. 2 år. Når dommerudvalget, efter gennemgang af 

evalueringsskemaerne  og når modul 3 og 5 er gennemført, mener at dommeraspiranten er klar til 

eksamen, vil aspiranten blive indkaldt til eksamen. 

 

 

 

Eksamen 

Eksamen består af 1 teoretisk prøve og 1 praktisk prøve. 

Den teoretiske prøve indeholder 20 spørgsmål om hestes eksteriør og FHF specifikke spørgsmål, prøven er 

bestået ved min. 80% rigtige svar. 

Den praktiske prøve er en prøve i bedømmelse af 5 heste. Mener dommerudvalget at der er for stor forskel 

på aspirantens bedømmelse og dommerudvalgets bedømmelse, er prøven ikke bestået. 

Begge prøver bedømmes af dommerudvalget på dagen og skal bestås for færdig uddannet FHF 

eksteriørdommer. 

 

 

 

Økonomi 

Modul 1, 2, 3 og 5 er for egen regning med deltager gebyr 

Modul 4 vil indgangsbillet til dyrskuerne blive betalt af foreningen. 

Dommer aspirant prøve og eksamen er gratis. 
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Fra:

Til:

 Hoejdalgaard <hoejdalgaard@email.dk>

 landsformand@fhf.dk, fhf@fhf.dk

Hej igen
 
Jf. vedtægternes §6 stk. 4 sender jeg hermed forslag til ændring af avlsprogrammets §17, stk. 4 Krav til hopper for optagelse i FHF’s
bevaringsprogram ”HI”:
 
 
Jeg foreslår, at afsnit de to sidste afsnit af §17, stk. 4 ændres fra nuværende:
 
 
Hoppe ejeren ansøger avlsudvalget om at få hoppen optaget på hoppelisten inden 1. februar det år, hoppen ønskes bedækket.
 
Avlsudvalget offentliggør listen over hopper optaget på hoppelisten i bevaringsprogrammet ”HI” ved FHF´s generalforsamling
 
 
til:
 
Hoppe ejeren ansøger avlsudvalget om brug  af hoppen i bevaringsprogrammet ”HI”. Ansøgninger behandles løbende. Der må
påregnes en behandlingstid på op til 3 uger.
 
Avlsudvalget offentliggør og ajourfører løbende en liste over hopper optaget på hoppelisten i bevaringsprogrammet ”HI” på
foreningens hjemmeside.
 
 
 
§17, stk. 4 vil herefter i sin helhed se ud som følger:
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Krav til hopper for optagelse i FHF´s bevaringsprogram ”HI”
 
Hopper, som ønskes tilknyttet bevaringsprogram ved at benytte en af de hingste, som er optaget i bevaringsprogrammet, skal opfylde
nedenstående krav:
 
 
1: Renstammet hoppe jf. (§12 stk.1) kåret i hoppestambog ”FH”
 
2: Hoppen må ikke have en delkarakter under 6
 
 
Hoppe ejeren ansøger avlsudvalget om brug  af hoppen i bevaringsprogrammet ”HI”. Ansøgninger behandles løbende. Der må
påregnes en behandlingstid på op til 3 uger.
 
Avlsudvalget offentliggør og ajourfører løbende en liste over hopper optaget på hoppelisten i bevaringsprogrammet ”HI” på
foreningens hjemmeside.
 
 
 
Og ja, jeg skal naturligvis nok gøre rede for mine forslag og de tanker der ligger bag på generalforsamlingen J. Hvornår det så end må
blive….
 
Vh
Anita Staunsbjerg Hansen
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Fra:

Til:

 Hoejdalgaard <hoejdalgaard@email.dk>

 landsformand@fhf.dk, fhf@fhf.dk

Hej igen
 
Jf. vedtægternes §6 stk. 4 sender jeg hermed forslag til ændring af avlsprogrammets §1 Formål:
 
 
Jeg foreslår, at afsnit 1 af §1 ændres fra nuværende:
 
Formålet med avlsprogrammet er at danne grundlag for systematisk målrettet avlsarbejde med optimal avlsfremgang og at bevare
den renavlede Frederiksborghest.
 
til:
 
Formålet med avlsprogrammet er at danne grundlag for systematisk målrettet avlsarbejde med optimal avlsfremgang, at bevare
den renavlede Frederiksborghest og bevare racens unikke og selvstændige genetik.
 
 
§1 af avlsprogrammet vil herefter i sin helhed se ud som følger:
 
 
§1 Formål
 
Formålet med avlsprogrammet er at danne grundlag for systematisk målrettet avlsarbejde med optimal avlsfremgang, at bevare den
renavlede Frederiksborghest og bevare racens unikke og selvstændige genetik.
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Frederiksborg Hesteavlsforeningen indførte i 2019 nyt avlsprogram, hvilket betyder, at kåringsklasserne I.kl. og II.kl. afskaffes og at afsnit
som Frederiksborg Hovedstambog ”FH” og Frederiksborg Stambog ”FS” indføres.
 
I.kl. og II.kl. var opdelt efter helhedskarakter, hvor FH og FS er opdelt både efter helhedskarakter og antal kårede led i stamtavlen.
 
Hopper kåret før 2019 i FHF’s hovedafsnit I.kl. og II.kl. med fuld anerkendt kåring i 3 led ligestilles med kåring i FH
Hopper kåret før 2019 i FHF’s hovedafsnit I.kl. og II.kl. men med manglende kåring i 3 led ligestilles med kåring i FS
 
Fra 2020 genindføres kåringsklasserne I. kl. og II. Kl. Men udelukkende som en tilføjelse til kåringsafsnit FH og FS, således at hopper
kåret med 8 eller mere i helhed vil få betegnelsen FH I. kl. eller FS I. kl. og hopper kåret med 7 eller mindre i helhed vil få betegnelsen
FH II. kl. eller FS II. kl.
 
Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og hoppens præmiering således:
 
1. Præmie (Rød sløjfe): 10-9-8
2. Præmie (Blå sløjfe): 7-6
3. Præmie (Grøn sløjfe): 5
 
 
Vh
Anita Staunsbjerg Hansen
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Fra:

Til:

 Hoejdalgaard <hoejdalgaard@email.dk>

 landsformand@fhf.dk, fhf@fhf.dk

Hej!
 
Jf vedtægternes §6, stk. 4 fremsendes hermed forslag til ændring/tilføjelse til vedtægternes §2 Formål.
 
Jeg foreslår, at §2 tilføjes følgende:
 
Stk. 2 Frederiksborghesten er Danmarks ældste nationale hesterace og racen er kendetegnet ved en tydelig
genetisk adskillelse fra andre kendte varmblodsracer. Racen er kategoriseret som bevaringsværdig.
Foreningen arbejder aktivt for bevaring af racens unikke og selvstændige genetik blandt andet gennem
samarbejde med Det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige
danske husdyrracer.  
 
 
§2 vil herefter i sin helhed se ud som følger:
 
§2 Formål
Stk. 1 Foreningens formål er, at fremme avlen af og interessen for brugen af frederiksborgheste, ved
gennem avl og selektering til kåring, at gøre den bedst muligt egnet til ride- og kørebrug, med skyldig
hensyntagen til afstamning og fremtoningspræg jf. avlsmålet.
 
Stk. 2 Frederiksborghesten er Danmarks ældste nationale hesterace og racen er kendetegnet ved en tydelig
genetisk adskillelse fra andre kendte varmblodsracer. Racen er kategoriseret som bevaringsværdig.
Foreningen arbejder aktivt for bevaring af racens unikke og selvstændige genetik blandt andet gennem
samarbejde med Det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige
danske husdyrracer.  
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Vh
Anita Staunsbjerg Hansen


