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HOS OLE WIENECKE, HORSEMOSEN 

 
Fremmødte:   Ole Wienecke, Asge Nilsson, Niels Jørgen Andersen og Marie Eliasen 
 
Afbud:   Svend Hansen, Karina Vistisen, Niels True 
 
Ej mødt:   Werner Månsson 
 
Referent:  Asge Nilsson 

 
 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt. 
 

Meddelelser fra formanden     
Siden sidst 

Intet nyt udover nedenstående 
Regions generalforsamlinger og - bestyrelser i Reg. Øst og Vest  

Kommer længere nede. 
Eliteansøgninger 

Der er kommet to eliteansøgninger: 
Tazet af Damagergård 
Elmholts Diamant 
Begge ponyhopper er blevet godkendt til deres elitestatus, og ejerne vil få besked fra 
formanden. 
 
Der ligger generelt et problem med at vores mesterskaber ikke bliver registreret noget fast 
sted, og det kan derfor være svært at dokumentere pointene til disse titler. 
Fremover vil vi prøve at få registreret vinderne af mesterskaberne på Hestedata, og der skal 
lægges billeder på hjemmesiden af vinderne, så man får noget dokumentation. 
 

Meddelelser fra stambogsudvalg  
Landsudvalgsmøde d. 3. juni.  

Der bliver bl.a. arbejdet omkring DAKA’s voldsomme prisstigning sidste år. 
 

Meddelelser fra arrangementsudvalg 
Evaluering af hingstekåring med DSP 

Samarbejdet med DSP kører rigtig godt, og da udgifterne bliver fordelt ud pr. deltagende pony 
er det en virkelig god aftale for vores forening. Og DSP virker også glade for samarbejdet. Et 
problem er dog stadig at vi er låst fast på Ikast Ridecenter, og det er ikke godt for de 
sjællandske avlere. 
Niels Jørgen nævner at det muligvis kunne skabe et bedre sammenhold i foreningen, hvis vi 
kunne holde det mere intimt hos nogle avlere med de rigtige faciliteter. Og samtidig kunne vi 
gøre det for samme budget. 
Marie mener at det dog kan begrænse tilgang af publikum udefra. 
Men det er noget vi vil tage op på et senere tidspunkt når vi nærmer os tiden for 
planlægningen af hingstekåringen. 



Der har været en negativ tilbagemelding på fotografen, der valgte at forlade ridehuset da der 
stod andre på banen og tog billeder. Vi er enige om at der ikke er fremtid i at have en fotograf 
på dagen, men at vi kan klare os til brug på hjemmesiden med folks egne private billeder. 

DNA priser 
Ole Jensen har foreslået at der bliver undersøgt for mulighederne for at få analyserne lavet i 
Holland, da de efter hans mening kan gøre det billigere end i DK. Bestyrelsen undersøger det. 

Dyrskuer 2015 herunder ærespræmier 
Jytte Madsen har fået et fint tilbud på en samling af ærespræmier, som vi kan bruge til 
dyrskuerne i år, som det blev aftalt sidst at hovedforeningen skal betale. 

Kåring på Sjælland og i Jylland 
Vi skal have opdateret vedtægterne så der ikke står at hoppe/vallakkåringen foregår et sted i 
landet, men at der er mulighed for to kåringer. Og der skal også ændres på reglerne omkring 
om der så er en eller to årets hopper. 
Så vidt vi er orienteret er der ikke fastlagt sted på kåringen i vest, men Region Øst har udmeldt 
at det bliver holdt på Askov Ridecenter syd for Næstved. 
Mht. den frivillige løsspringning til kåringen som koster 100kr for i forvejen tilmeldte ponyer, 
fastholder vi dette i år, men vi vil lave et oplæg til generalforsamlingen omkring dette punkt. 
Vi er enige om at en eventuel medalje fremover er med i kåringsgebyret, og skal ikke længere 
betales i sekretariatet på dagen. 

Propositioner, dommere m.v. 
Ole opdaterer propositionerne, og får sendt rundt til regionerne så de har noget at arbejde 
udfra. 
Else Libach har meddelt at hun ikke kan dømme til hoppekåringen som vi havde regnet med, så 
vi skal have fundet en anden dommer i stedet. Ole tager kontakt til Lene Grimbühler, da vi var 
godt tilfreds med samarbejdet til hingstekåringen, hvis ikke hun kan, tager han kontakt til 
Martin Larsson.  
Vi har en problematik omkring målere, da der er lavet ændringer i Dansk Rideforbund omkring 
måling, og vi kan løbe ind i at vi ikke kan få en måler fra Rideforbundet. Vi forsøger at skaffe en 
uvildig måler som har uddannelsen fra DRF, men indfører i propositionerne at det ikke er en 
godkendt måler. Hvilket er imod vores vedtægter, men det er den eneste løsning vi har. 
Vedtægterne skal på dette område ændres til generalforsamlingen. 
Kirsten Byrialsen som har overtaget rosetterne, bliver bedt om at skaffe æresdækner og bånd. 

Møde vedr. materialprøve 2015 
Ole har været til møde med Jørgen Finderup i februar omkring den 1-dags materialprøve. 
Foreningen får en regning for den første hingst og den første hoppe/vallak tilsvarende 
tilmeldingsgebyret. Ejeren skal være medlem af det pågældende avlsforbund.  

Generalforsamling 2015  
Niels Jørgen finder et sted til dette. 

 

Meddelelser fra markedsføringsudvalg  
Markedsføring af arrangementer  

Intet nyt. 
 

Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi 
33 aktive medlemmer 
27 familie medlemmer 
33 juniorer 
Herunder 12 medlemskaber der er kommet i april som ikke er medregnet. 



Rosetten 
Resultater og markedsføring  

Resultat for første kvartal vil komme på hjemmesiden medio maj. 
Regler for Rosetten 

Det nye regelsæt er godkendt af bestyrelsen og træder i kraft pr 1. jan 2015.  
 

Hjemmesiden 
Hvordan får vi en mere aktiv side? Hvem sender materiale? 

Der mangler stadig aktivitet på siden. Men webmaster modtager desværre bare ikke ret 
meget, så vi må opfordre medlemmerne til at indsende materiale. 
Vi håber at onlinebetalingssystemet er oppe og køre inden kåringerne. 

 

Regionerne 
Afholdte arrangementer 

Vest har haft god aktivitet med både spring- og dressurkurser, hvilket har været meget positivt. 
Planlagte arrangementer 

Vest: 
Vest Danske Mesterskaber i Arden i maj 
Avlerdag for både nye og erfarne avlere, som omfatter blandt andet klargøring osv. 
Championater 3. oktober 
Julehygge i november/december 

Offentliggørelse af årsregnskab 
Intet at bemærke 

Problemer med bilag fra 2013 og 14 i region Øst 
Den nye regionsbestyrelse har endnu ikke modtaget bilagene fra Max Månsson. Men da 
regnskaberne er reviderede og godkendte, mener vi ikke at det er værd at bruge flere kræfter 
på dette, men afvente og se om ikke de kommer på et tidspunkt. 

Mesterskaber, Championater og Medaljeridning 
Disse er under planlægning. 

Steder og datoer 2015 
Kan findes på de respektive hjemmesider. 
 

EVT 
Der er tre stutterier der har jubilæum i år, Niels Jørgen undersøger hvor vi får lavet en plakette 
til 25 års jubilaren. 

 
 


