
 
DAGSORDEN  BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 

Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine 
Rasmussen, Louise Nielsen 
 
Afbud: Sisse Dahlin, Bernice Nielsen 

 
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  

Referatet blev godkendt 
     

Meddelelse fra formanden 
Siden sidst: 
 Intet nyt siden sidst. 
Æresmedlemmer, præsentation på hjemmesiden 
 Opdateret oversigt over æresmedlemmer sættes på hjemmesiden. 

 Jytte kontakter æresmedlemmer for at få en kort beskrivelse af det enkelte 
æresmedlem, samt et billede. 

Fastsættelse af datoer og udmelding af disse til medlemmerne 
 På baggrund af det nyligt overståede temamøde, blev der fremsat ønske om 

at datoer blev udmeldt tidligere til medlemmer, så man har noget at arbejde 
frem imod. 

 Fastsættelse af datoer 2011: 
 -Temamøde 26.03.11- Odense- mulige emner: Materialeprøve(nyt fra udvalg), 

Nedsættelse af stævneudvalg(som kan tage noget af arbejdsbyrden fra 
regionsbestyrelserne) 

 -Dommerkonferene 22.01.11 
 -Hingstekåring 05.03.11, Ikast 
 -Åbent hus 28-29.05.11 
 -Hoppekåring Juli, Reg. 1 
 

 2011 2012 2013 

Hingstekåring Reg.2 Reg.1 Reg.3 

Hoppekåring Reg.1 Reg.3 Reg.2 

Generalforsamling Reg.2 Reg.3 Reg.1 

 
Hyppigheden af nyhedsbreve 

Nyhedsbrev hver anden måned. Hvad er der sket siden sidst? Hvad sker der i 
den kommende tid. Louise er ansvarlig. 
Nyhedsbrevet skal også sættes på hjemmesiden. 
Hvis man ønsker at få tilsendt nyhedsbrevet pr. post, skal man kontakte 
bestyrelsen. Vigtigt det skrives på hjemmesiden, og i julerapporten. 

 
Rapport og kataloger fremover 
 Jytte sender en liste til Inga med hvad der skal med i rapporten. 
 Regionerne får to sider pr. region, hvor de sender årets resultater. 
 Fritz sørger for at computeren afleveres til redaktør. 

 Louise spørger Christina om hun vil skrive et indlæg om at være 
dommersekretær. 

 Takkebrevene fra England og Holland ifm. festivalen sættes i rapporten. 
 Lotte får Maj-Britt til at oprette emne på hjemmesiden, hvor vi efterlyser 

personer der vil skrive om deres oplevelser ifm. festivalen. 
 Der skal være afstamning i kåringskatalog.  
 Der trykkes to kåringskataloger samt julerapporten med annoncer. 
 Deadline for rapporten er 1.12.10 



 
 
Hjemmesiden fra nytår 

Nuværende webredaktør fortsætter med reg. 1 og reg. 2’s hjemmesider. 
Hovedhjemmesiden kører videre med nuværende betingelser, men med ny 
webredaktør. Fra nytår bliver webredaktør Sara Clemment. 
 

Meddelelse fra stambogsudvalg  
Udenlandske hingste og  optagelse af disse på hingstelisten 

Der skal indkræves gebyr for at man kan få optaget EU hingst på foreningens 
hingsteliste. Dette gebyr fastsættes til 500 kroner. Hvis man ikke ønsker at 
betale dette gebyr, vil hingsten blive optaget på LU hingstelisten, men NF 
foreningens logo vil ikke komme på passene. 
Emne til stambogsudvalgsmøde: Danske regler for registrering af føl, kontra 
regler i andre EU lande.  

 
Sikkerhed i registreringen, evt emne til Stambogsudvalgsmøde 
 Næste møde i stambogsudvalget er fastsat til 08.12.10. 

Da der har været enkelte problemer i forbindelse med ponyers registrering i 
hestedata, ønsker bestyrelsen at sikkerheden i registrering i hestedatabasen 
tages op på Stambogsudvalgsmøde. 
Jytte forsøger at skaffe adgang til stambog i Holland, så vi har større mulighed 
for at kontrollere afstamning. 

  
Dokumentation for kastration af hingste, der har vallakkårings resultat 

Hvis man ønsker resultatet skal registreres på hestedatabasen, kræves det at 
passet indsendes, samt dyrlægeattest på kastrationen. 
Evt. ansøgning på bagsiden af beskrivelsen til hingstekåringen, så man har 
samlede oplysninger. 

 
Mulighed for registrering af resultater: følbedømmelser , excelent 

Blev diskuteret på temamøde, hvor det blev bestemt, at man ikke ønsker 
registrering af følbedømmelser, men at man til gengæld ikke behøver bruge 
racedommer til disse bedømmelser. 
Lotte kontakter Maiken Holm fra Videncenter for Landbrug-Heste ang. 
mulighed for registrering af flere data på stamtavlen. 

 
Meddelelse fra arrangementsudvalg 

Indberetning af resultater fra årets dyrskuer 
Regionerne sørger for indberetning til hjemmesiden. Resultater fra de mindre 
dyrskuer skal sendes til Jytte. 

 
Evaluering af hoppekåring 2010 

Vigtigt at gøre udstillere opmærksom på, at den udleverede beskrivelse kun er 
foreløbig, og der tages forbehold for evt. ændringer. Skal skrives på 
beskrivelsen. 
Hoppekåringen forsvandt lidt i festivalaktiviteter.  
Problemer ved måling af en pony til kåringen, vil kræve at der efterfølgende 
sendes dokumentation for måling foretaget af autoriseret måler, før 
kåringsresultatet registreres. Dette er for ejers regning. 
 

Nye tiltag til hoppekåring 2011 
 Frivillig løsspringning uden betaling i 2011(forsøg over næste 3 år) 



Punkt til generalforsamling: Skal kåringsklasser afsluttes samme dag, som de 
afholdes? 
 

Evaluering af festival 2010  
 Generelt god festival, men synd at tidsplanen skred til sidst. 
 Der var generelt manglende interesse for springdelen.  
 Gallashowet var ikke imponerende. 

Der skulle have været bedre styr på, hvilke ærespræmier der var til de enkelte 
klasser. 
Der var ikke nok sløjfer, og der var forskel på eksteriørklasserne og 
rideklasserne. 
Generelt havde arrangørerne gjort et stort stykke arbejde, og generelt havde 
bestyrelsen meget ros til festivalen.  
 

Evaluering af materialprøve for hingste 2010 
 5 deltagende hingste, men kun desværre 3 der gennemførte. 

Det er op til rideklubben, på Vilhelmsborg, at afgøre om hingsteejeren, der 
stopper prøven før afslutningen, kan få penge retur. 
Hvis de hingste der ikke gennemførte vil bedække i 2011, kræves det, at de 
stiller til fornyet kåringen, og derefter materialprøve. Hvis de ikke skal 
bedække i 2011, skal de blot stille til fornyet materialprøve. 
Der skal til indsyningen udfyldes opstaldningskontrakt for den enkelte hingst, 
hvor man skriver hvad der er aftalt ifm. den enkelte hingst, samt hvilket udstyr 
hingsten medbringer. Herefter skal kontrakten underskrives af hingsteejer og 
træningsleder. 
 

Materialprøven for hingste i fremtiden – nedsættelse af udvalg 
 Udvalget består på nuværende tidspunkt af: Lotte Dahlin og Anja Broberg. 

Lotte sørger for indlæg til hjemmesiden efter andre der har lyst til at deltage i 
dette udvalg. 
Udvalget skal sørge for at der til temamødet i marts er udarbejdet et oplæg til 
debat. 
 

Evaluering af temamødet 
Temamødet fungerede rigtig godt som debatforum. Dette skal også være 
formålet med fremtidige temamøder. 
I år var der desværre dårlig planlægning ifm. tidspunktet for afholdelse. Dette 
skal vi være opmærksom på i fremtiden. 
 

Generalforsamling 2010  
Der er fundet lokaler og Kirstine sørger for at det kommer på hjemmesiden 
hurtigst muligt. 
Vi forsørger at finde dirigent inden generalforsamlingen. Stemmetællere findes 
på dagen. 
Louise har udarbejdet ændringer i vedtægter og regler ifm. Landsudvalgets 
navneænding samt forbud mod brændemærkning.  
Jytte og Fritz er på valg. Fritz ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen må arbejde for 
at der kan opstilles kandidater på generalforsamlingen. 
Jytte forsøger at finde skabelon til diplom til afkomssamlinger. Niels Jørgen 
sørger for trykning. 
Desuden sørges der for diplomer til elitehoppe. 
Jytte laver aktivitetskalender 
Sisse laver årsberetning 



Dommerlisten bibeholdes, men Niels Jørgen vil forsøge at finde andre emner 
til dommerlisten. 

Hingstekåring 2011 
 Hingstekåringen afholdes i Ikast 05.03.11. 
 Dommerhold: Martin Bloch, Iben Tjelum og Thea Scholtens-Moerkoert 
 Dommerelev: Christina Rasmussen 
 Sekretær Louise Nielsen 
 Praktiske ting: Region 2. 

Jytte sørger for at tilmelding til hingstekåring kommer på hjemmesiden 
snarest. 

  
Meddelelse fra markedsføringsudvalg 

Vi skal forsøge at få salget af ponyer i gang igen. Prøve at fange voksenrytternes 
opmærksomhed for ponyerne. 
 

Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi. 
Årsregnskabet bliver lavet færdig hurtigst muligt, men da der mangler regnskab fra 
festival, kan regnskabet endnu ikke afsluttes. 
Fritz sørger for, at der til generalforsamlingen er udarbejdet et budget for 2011 samt 
årsregnskab med noter.   

 
 Dommere 

Videre tiltag ang. teoretiske kurser 
Niels Jørgen har haft kontakt med andre ponyavlsforbund, og de var alle 
interesserede, men han har endnu ikke hørt mere fra dem. 

Dommeremner, forslag fra nuværende dommere 
Niels Jørgen har haft kontakt med dommere ang. emner til dommere. Men 
han har endnu ikke fået noget feedback. Niels Jørgen forsøger at rykke for 
det. 

Dommerliste 2011 
Dommerlisten udarbejdes snarest muligt, men vi vil gerne først have nogle 
flere dommere på. Ellers bibeholdes den med nuværende 5 dommere. 

Dommerkonference 2011 
Afholdes 22.01.11, indtil videre afholdes det på Sjælland. Mulig 
foredragsholder: Hanne Vallentin. Sisse tager kontakt til hende. 

 Kommentar fra Dionis Macnair læser op for dommerne. 
 Foredragsdelen er åben for alle. 
 

Opdatering af championatsresultater på Hestedata 
Championatresultaterne er opdaterede på hestedata.  
Igen i år har der været problem med dokumentation fra championaterne i reg. 1, da 
originaler er udleveret til ryttere. Man skal være bedre til at styre dette. 
Regler omkring Championater og Medaljeridning  

Misvisning i vejledning i forhold til hvad dommerne reelt ønsker. Derfor 
udarbejder reg. 3(Lotte) ny vejledning til championaterne, som de andre 
regioner kan rette sig efter. 
Dommerne skal generelt informeres tidligere, så misforståelser undgås. 

New Forest Rosetten 
Vi skal have kontrolleret afstamningen på deltagende ponyer. Kirstine sender 
en liste med aktuelle ponyer til Jytte, som sørger for de bliver kontrolleret. 
 

Regionerne 
Region 1: 
 Generalforsamling i februar 



 Hoppekåring i Juli 
Ellers ingen planlagte arrangementer 
Ønske om at der kommer mulighed for at nedsætte stævneudvalg i 
samarbejde med region 2. Kirstine arbejder videre med sagen. 

Region 2 
 Bestyrelsesmøde i november 
 
Region 3 
 God afvikling af føl og plagskue 

Championater i uge 43. ’God tilslutning 
 Generalforsamling i februar. 


