
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3. MAJ 2014  
HOS OLE JENSEN, HOBRO 

 
Fremmødte:   Asge Nilsson, Ole Jensen, Ole Wienecke, Lene Jacobsen, Camilla Holm-

Nielsen og Werner Månsson 
 
Afbud:   Liselotte Månsson, Niels True og Karina Vistisen 
 
Referent:  Asge Nilsson 
 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt 

Meddelelser fra formanden   
Siden sidst 

Milton Nielsen er blevet 80år, han har haft stor betydning for New Forest foreningen gennem 
tiden, foreningen har sendt gratulation. 

Regions generalforsamlinger og - bestyrelser i Reg. Øst og Vest  
Se under regioner. 

DRF`s stævneregler og gebyrer  
Da Liselotte ikke var til stede har vi ikke fået en helt klar opdatering på hvor vi står, men det 
skulle være gået igennem, og Region Vest er også i gang med at indtaste de første 
propositioner på DRF-GO 

Hingsteliste 2014  
Der er ikke sket noget på hjemmesiden omkring hingstelisten siden sidst. Liselotte skriver at 
webmaster arbejder på sagen med at få link til hestedata. 
Den afkårede hingst Zwavo’s Suprise, er på trods af at han blev afkåret i Danmark 2013, blevet 
tilmeldt landscentrets hingsteliste som EU-hingst på baggrund af sin svenske kåring. Hingsten 
må kun, ud fra de svenske regler, bedække hopper der er testet fri for myotoni. Bestyrelsen 
sender et brev til ejerne med betingelserne, hvilket skal returneres underskrevet til 
formanden. 

 

Meddelelser fra stambogsudvalg  
Landsudvalgsmøde d. 23.maj. Eventuelle emner 

Der foreligger endnu ikke nogen dagsorden for mødet. Ole Jensen foreslår at vi stiller en 
forespørgsel omkring prislisterne. 

Opdatering Myotoni  
Lene er blevet færdig med listen omkring hopper som ikke er blevet frikendt for myotoni-genet 
ud fra afstamning og prøver etc. 
 

Meddelelser fra arrangementsudvalg 
Ole Jensen foreslår at der skal være en person der kan modtage ris og ros fra diverse 
arrangementer, så vi kan bruge det i evalueringen af arrangementerne. 

Evaluering af hingstekåring med DSP 
Vi har kun fået positiv feedback omkring vores kåring sammen med DSP. Og springdommeren 
fik skabt vej for at Skovlundegårds La’Coste på dagen fik et års avlsgodkendelse hos DSP. 
Økonomien er ikke på plads endnu, da vi ikke har fået en regning fra den udenlandske 
dommer, og fra DSP har vi heller ikke fået noget endnu. Men vi forventer ikke et overskud, da 
hingstekåringen normalt ikke giver overskud. 



Dyrskuer 2014 
Dommere er på plads, regionerne sørger for ærespræmier hertil. 

Kåring i Jylland og på Sjælland  
Ole Jensen tager en dialog med Iben Tjelum omkring indlogering af dommerne, og 
efterfølgende aftaler regionerne indbyrdes hvordan det skal gøres. Men som udgangspunkt 
overnatter dommerne i Jylland fra fredag til søndag. Starttidspunktet søndag på Sjælland 
sættes herefter. 

Propositioner, dommere m.v. 
Sidste tilmelding sættes til 15. juni 2014. 
Der laves et fælles katalog der gælder for begge dage. 
Regionerne sørger selv for springdommer og måler, og meddeler dette til formanden. 
Hovedbestyrelsen har rosetter og medaljer, som regionerne får udleveret herfra. Regionerne 
sørger selv for at købe æresbånd og æresdækner.  

Gennemgang af arrangementet ud fra huskeliste 
Listen er gennemgået under mødet og indskrives efterfølgende. 
Speakersedler lægges ud på hjemmesiden, og ejerne sender den til den pågældende region. 

Møde vedr. materialprøve 2014  
Lene og Asge har været til møde omkring den 1-dags fællesmaterialprøve. Det eneste punkt 
som vil kunne få indflydelse på vores medvirkende i prøven, er at Jørgen Finderup vil have 
indsat en ny regel omkring smitsomme sygdomme som f.eks. ringorm. En hest vil ikke kunne 
deltage hvis den f.eks. på dagen har ringorm i udbrud. Problematikken for os er at vi bruger 
den fælles prøve som afslutning på vores 4 ugers stationsafprøvning, og kan derfor risikere at 
hvis en af vores hingste har fået ringorm i prøveperioden vil den blive afvist til den endelige 
prøve. Vi vil undersøge hvad vi har af muligheder, og evt. kan få noget dispensation for det. Ole 
Jensen tager en dialog med Jørgen Finderup på næste lørdag i forbindelse med Region Vests 
arrangement med ham. 

Dommerkonference efterår 2014 
Dommerne inviteres til en konference med bestyrelsen i sammenhæng med bestyrelsesmødet 
d 10. august, så vi kan evaluere årets kåringer og have en dialog omkring fremtiden. Gerne 
omkring lineærkåring. 

Generalforsamling 2014  
Afholdes den 22. november 2014 hos Mia Jørgensen, Ringsted. 

 

Meddelelser fra markedsføringsudvalg  
Markedsføring af arrangementer  

Werner har undersøgt en masse, men er kommet frem til den konklusion at det koster rigtig 
mange penge. Ole W oplyser at vi kan få information ud omkring afholdelse af arrangementer 
mv. i kalenderen i Hestemagasinet. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at få markedsført 
alle arrangementer og lignende i medierne de har adgang til.  

Genoptryk af NF-brochure  
Vest har fået lavet et genoptryk af NF-brochuren, den ligger på hjemmesiden til fri 
afbenyttelse. Ole Jensen undersøger pris for trykning af nogle eksemplarer til stand på 
Landsskuet og til brug ved andre arrangementer. 

Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi  
Der er umiddelbart ikke noget nyt omkring økonomien. 

 

Rosetten  
Rosetten er opdateret for første kvartal 2014, og der ligger en del resultater og venter på at 
blive gjort op igen nu. 

 



Hjemmesiden  
Det opfordres til at alle medlemmer støtter op om at få gjort hjemmesiden mere levende, at 
der sendes resultater mv. til Niels True. 

Aflønning af webmaster 
Der er ikke noget nyt i ændringen af aflønningen. 

 

Regionerne  
Afholdte arrangementer 

Vest havde en rigtig fin generalforsamling, og har overtaget penge og konto, men intet 
regnskab. Regionen arbejder på at få godt hold i ryttere og rytterforældre. 
De skulle have afholdt klargøringskursus d. 26 april, men der var kun to tilmeldte, så de har 
flyttet kurset til senere, hvor de to tilmeldte kan komme ud til Ole J og se hvordan han gør. 
Andre er velkomne. 
Øst har afholdt en fest for at skabe sammenhold i regionen for medlemmer, og det lyder til at 
det har været rigtig godt. 
Der var ikke mange fremmødte til generalforsamlingen i Øst, men de fik konstitueret en hel 
bestyrelse. 

Planlagte arrangementer 
Vest afholder bedømmelsesdag på Vilhelmsborg med Jørgen Finderup, hvor han blandt andet 
vil komme ind på lineærkåring. 
Der vil være et ridekursus med Bettina Jæger, hvor de ryttere der startede ved VDM 2013 får 
det billigere. 
VDM og championater i Vest vil i år blive delt over to forskellige stævner, for at give rytterne 
flere muligheder for at ride flere klasser. 

Offentliggørelse af årsregnskab 
Regionerne har ikke fået offentliggjort deres årsregnskab. 

Resultatregistrering for Vest championat 2013 
Resultaterne er sendt til Sisse Dahlin, så hun kan indberette slutresultatet. 

Championatsplaketter for Øst 2013 
Det opfordres til at Region Øst får udsendt plaketter til de ponyer der deltog i 2013. 

Steder og datoer 2014 
Der er datoer på regionernes hjemmeside. 

Orientering om visionsgruppernes arbejde  
Bestyrelsen kender ikke til at der bliver arbejdet i noget lige nu, men Werner vil tage fat i Lene 
Thaulow og sammen med hende få sat gang i noget. 
 

EVT 
Eliteansøgninger 

Staplecross Spitfire NFHR 39 og Vognmandsgårdens Bussi NFB 1651 har ansøgt om elitestatus. 
Resultaterne sendes til Sisse Dahlin så hun kan gennemgå pointene, og godkende dem til 
elitestatus. Bestyrelsen har godkendt Spitfires dokumentation af de oplysninger, som ikke 
findes på hestedata. 

 

 


