
Referat fra medlemsmøderne i Nordjylland, Sjælland og Fyn/
Sønderjylland 2016. 

Aktivitetsudvalg: 

Der var alle 3 steder en snak om aktivitetsudvalgene. Særligt i Jylland er der behov for at bedre 
samarbejdet mellem udvalg og bestyrelse. Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe og støtte op 
omkring disse selvstændige udvalg. I de enkelte udvalg er det vigtigt at der er et samarbejde om 
hvem der er kontaktperson, og hvilke ansvarsområder de enkelte personer har. Der er behov for 
en øget kommunikation om hvilke forventninger vi alle har til hinanden. I Syd / Fyn havde vi 
bl.a. en snak om, hvem der er ansvarlig for at de er stand på landsskuet, er det syd eller nord…? 

Bestyrelsen havde i oktober indbudt 1-2 personer fra hvert aktivitetsudvalg til et møde, og der 
er en klar forventning om at når ’invitationen’ sendes til kontaktpersonen i det enkelte udvalg, 
så formidles dette til resten af det enkelte udvalg. Der er behov for en tydeligere 
forretningsgang vedrørende samarbejdet og arbejdsområderne.  

Championater: Championaterne blev diskuteret, og om der var andre end Nord der havde behov 
for at få hjælp fra bestyrelsen til afholdelse af Championaterne, hvilket ikke var tilfældet.  

Ændring således at de heste der har startet M klasser gerne fremover må deltage i 
championatet.  

Alle DOA registrerede samt DOA kårede og bedømte dyr kan deltage i henhold til championats 
reglerne. 

Forslag om kørselschampionat i forbindelse med eliteskuet (dressur) uden regional kvalifikation, 
da det i første omgang gælder om blot at komme i gang.  

Ovenstående blev modtaget positivt i alle 3 regioner. 

Årets Hoppe: Der har været en diskussion om hvorvidt Årets hoppe skulle findes kun blandt de 3 
års, blandt de 3 og 4 års, eller blandt alle fremmødte hopper på dagen til eliteskuet. De 3 
regioner havde hver deres holdning. En bekymring der blev talt om alle steder var at der måske 
ville komme færre 3 års hopper til kåring, og som avlsforbund har vi en interesse i at hopperne 
kommer til kåring, og starter deres avlskarrierer. Der var debat om at hædre en ’dagens hest’ 
som skulle udpeges på tværs af alle bedømte dyr. 

Der blev desuden talt om at 9 p hopper altid kunne komme til eliteskuet til ’om bedømmelse’ 
uden at have mødt på den lokale plads først, da de jo ikke kan kåres med mindre end 9, og 
derfor altid vil blive udtaget. 

2 års hoppernes deltagelse til eliteskuet. 

Der er fra bestyrelses side et oplæg med forslag om enten at lave en ’åben 2 års klasse’ hvor alle 
2 års hopper er velkommen, både dem der har opnået 23 p til dyrskue / plagskue og dem der 
ikke har været fremme endnu. Dette på baggrund af at det virker til at det er nemmere at få 
tildelt 23 p på nogle af de små skuer, i forhold til de 3 store dyrskuer, og samtidig er der et ønske 
om at få flere 2 års hopper at se. Det giver udstillerne mulighed for at komme med 2 års 
hoppen, uden at skulle sætte flere dage af til det. 

En anden mulighed er at tilbyde eliteskuet til både 22 og 23 p 2 års hopper, eller kun 2 års 
hopper fra ét af de 3 store dyrskuer. 



Der var rundt til møderne ikke konsensus om hvilken model der skulle bruges, hvorfor 
bestyrelsen arbejder videre med en model. 

Medlemsblad: 

Der var en snak om medlemsbladet. Bestyrelsen anerkender at det ikke helt fungerer som det 
kører nu, med dels nogle medlemmer der mangler blade, samt vi skal have fundet fodfæste på 
hvilket fagligt- og informationsindhold der skal være. Vi er glade for at Karsten bidrager med 
artikler, dog nu i mindre omfang end det vi havde i det tidligere ’oldenborgnyt’. Vi har aftalt at 
vi fortsætter med den nuværende samarbejdspartner. Flere medlemmer tilkendegav dog at de 
var glade for at der var andet hestefag stof, og ønskede at der var mere ’liv’ på hjemmesiden. 
Hermed en opfordring til at sende stof til os hvis I har noget der skal på siden. 

Facebook: 

Bestyrelsen har en holdning til at vi ikke driver bestyrelsesarbejde / forening på Facebook. Det 
betyder at vi i meget lille omfang kommenterer på debatter på mere eller mindre seriøse sider. 
Når vi kommenterer er det i langt størsteparten af gangene som privat person. 

Særligt på Sjælland var der et stort ønske om at den foreningsskadelige retorik blev stoppet, og 
der var opbakning til evt. eksklusion af medlemmer der åbenlyst skader foreningen ved usand 
omtale. Bestyrelsen ønsker meget nødigt dette tiltag. 

Hermed en opfordring til at bevare en konstruktiv og løsningsorienteret tone i diverse grupper. 

Hingstekåring: 

Der blev talt om muligheden for at afholde hingstekåring i marts måned. Der var opbakning til 
dette hele vejen rundt i de 3 regioner. Vi har andre elektroniske muligheder nu end tidligere, og 
derfor kan hingstelisten være færdig til 1. april. Der er enighed om at sæsonen ikke rigtig 
starter før dette alligevel. 

Indlæg om avl: 

Afslutningsvis var der et indlæg om avl, hvor vi kom langt omkring. Bestyrelsen lægger op til at 
det kunne blive muligt at ansøge om bedækningstilladelse ved udenlandske hingste. Der var 
rundt i de 3 regioner delte holdninger til dette, dog overvejende opbakning. 

På Fyn og i Nord var der et ønske om at genfremstille forslaget om ind krydsning med 
Anglonormaner. Sjælland tog ikke stilling. 


