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Tiden nærmer sig, der er ikke mere end 2 uger 
til DFF´s 35 års jubilæum og kåring løber af 
staben. Vi glæder os til at vi alle ENDELIG kan 
samles, og give den fuld gas.  
Vi bliver forhåbentlig mange – det vi ved er 

 

Dansk Frieser Forbund 

Nyhedsbrev August-2022 

Indhold 

 

- HelgstranD 

-  

- Dyrskuer & 

Show 

 

- Sport 

 

- Sponsor 

 

- Program 

Helgstrand 

 

- Facebook & 

Klubmodul 

 

 

80 kåringsdeltagere, IBOP & Pavo 

47 Showryttere ti fællesshow 

50 Camping gæster 

250 til fælles spisning 
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HELGSTRAND 

Du kan glæde dig til hele weekenden, vi starter fredag fra middag med mulighed for 

ankomst og indsyning fra kl. 12.  

Herefter har vi kåring for føl og ungheste, IBOP og PAVO Phryso Cup. Der vil også være 

træning af fællesshow for alle 47 ryttere fra lokalforeningerne. Vi er utrolig glade for 

opbakningen. Du kan naturligvis også komme ind på ”Campingpladsen” fra fredag.  

Programmet ses sidst i nyhedsbrevet. 

Vi bliver omkring 250 til fællesspisning lørdag, der vil være mulighed for at købe ØL / Vand 

om aftenen, og vi har entreret med en DJ som vil sørge for musik, så puds bare dine 

dansesko.  

Spørgsmål vedr. arrangementet er naturligvis velkommen til alle i bestyrelsen, men 

tovholderne og dermed eksperterne er på følgende områder.  

Stalde: Solvej Bruun Folkmann 

Show: Line Gautesen & Eline Weitemeyer Larsen 

Kåring;  Solvej Bruun Folkmann & Flemming Fynbo 

Camping: Karl Nielsen - +45 30 74 51 25.   

Spisning:  Flemming Fynbo 

Stævne: Line Gautesen & Melisa Mark Nielsen 

I finder telefonnr. E-mail mv. her - Bestyrelsen - Danskfrieserforbund 

Husk der er gratis entre, så tag endelig familie 

og venner med, så de kan se det flotte 

fællesshow med over 40 friesere på banen. 

Samt flere avlsgodkendte hingste, både 

danskavlede, Friesere og et par af Helgstrand´s 

Dansk Varmblods hingste.  Det bliver en 

fantastisk oplevelse.  

DU kan købe DFF´s 35 års Jubilæumstrøje  

DEADLINE er 9/8 – 22 – Så har vi trøjen klar til afhentning til arrangement 

Klubmodul.dk - Nem klubadministration (klub-modul.dk) 

https://www.danskfrieserforbund.dk/bestyrelsen/
https://danskfrieserforbund.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=123
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HELGSTRAND - STÆVNE 

Der er stadig åbent for tilmelding på DRF GO – Det er for all, selvfølgelig kan du også være 

med – Det bliver en fed oplevelse at ride i så professionelle omgivelser, den oplevelse må 

du IKKE gå glip af.  

PRÆMIER – vi har fået sponsorater og præmier for adskillige tusinde kroner.  Dem glæder vi 

os MEGET til at dele ud til jer.  

Vi er 30 pt – men der er plads til flere, og der er plads til dig.  Meld dig til her.  

DRF Go! Dansk Frieser Forbund - Jubilæumsstævne (rideforbund.dk) 

Hvis du har problemer kontakt Line Gautesen.   

DYRSKUER, FESTIVAL & SHOW 

Frieserne har igen klaret sig forrygende ved flere af landets 

dyrskuer og festivaler.   

Ved landsskuet i Herning fik Karina og Jens Dominos hoppe 

Rinske præmien som bedste brugshest i lange liner. Og ved 

skuet i Hjørring blev Rinske skuets anden bedste hoppe. 

Stort tillykke til ejere, avlere og hjælpere.   

Ved dyrskuet i Odense klarede frieserne sig også utrolig 

flot.   

Belinda og Martin 

Johansens hoppe Irena 

blev suveræn vinder af trav in hand. Og Irena blev 

samtidig skuets 2. Bedste hoppe.   Tina & Mads 

Eriksens vallak Dauwe blev nr. 3 som skuets bedste 

vallak, og fik samtidig 3. præmie i 

dressurkonkurrencen. Men det stopper ikke her – 

parrets Tibbe blev nr. 2 i dressur.  

  

 

https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00045231
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Også lokalforeningen Frieser Sjælland været flot repræsenteret ved Dyrenes Dag i Slagelse, 

hvor der var mulighed for at komme helt tæt på frieserne.   

Derudover red showgruppen Sort Guld flot 

opvisning ved Ringsted Børnefestival midt i juni 

måned. Sikken et syn der mødte alle tilskuerne.   

Det er en stor glæde at opleve hvordan 

vores lokalforeninger går sammen om at lave 

opvisning.  Denne gang var det Frieser Nord og 

Frieser Midt, der ved landsskuet i Herning samlede hele 21 friesere til storslået show. Også 

her fik publikum en kæmpe oplevelse.    

VI glæder os til at se jer alle – fra hele landet præsentere 47 heste til show på Helgstrand 

SPORT 

Dobbelt HURRA – Der skal der lyde et stort tillykke til Nammen fan’e Vesta Hoeve (Pier x 

Abel) som lige er blevet dobbelt sport. Altså både indenfor dressur og kørsel. Tillykke til 

Melisa Mark Nielsen og resten af teamet for det flotte resultat. Det er efterhånden en 6-8 

stykker Melisa Mark Nielsen & rytter/groom Christina Melgaard har redet/kørt sport, 

hvoraf 2 nu er dobbelt sport.  Jamal & Nammen- 

Jamal & Melisa havde 

kvalificeret sig til Danmarks-

mesterskab i Kørsel, og her i Juli 

blev de nr. 2 i Dressurkørsel. 

Fantastisk at Frieseren er 

repræsenteret på øverstet hylde.  

Der var stor opbakning fra 

Frieser venner, og vi er mange 

der hepper på Melisa & Team  - 

naturligvis mest hendes mand og 

to dejlige børn som var med hele 

ugen.  

DFF håber at se mere til teamet, både i 2022 men vi håber også til DM 2023.        
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Som om det ikke var nok, så kan vi også glæde os over endnu en frieserhingst med 
sportsprædikat i Danmark.   
 
Kæmpe stort TILLYKKE.  
 
Comet Ellesmose Ster Sport med ejer og rytter Solveig Bruun 
Folkmann red sig det flotte prædikat her i juli måned 

                

 

Derudover har der hen over sommeren været flere flotte 

resultater til IBOP i Holland, og endnu en dansk avlet og ejet 

Kron Hoppe har fået sit endelige prædikat. Tillykke Helle & 

Flemming Fynbo.  

At repræsentere vores smukke sorte perler i sporten er noget DFF bakker op om, så send 

endelig dine resultater ind, gerne med et billede så vi alle kan glæde os over Frieseren i 

sporten i Danmark.  

HUSK du kan stadig nå at tilmelde dig DFF´s Sports Championat – der er flere kategorier, så 

du har stadig en chance.  

læs mere her    DFF'S CHAMPIONAT 2022 - Danskfrieserforbund 

 

 

FACEBOOK & KLUBMODUL 

Vi har haft lidt tekniske udfordringer, både med betaling på Klubmodul, og hacking af DFF´s 

facebook side.  

Vi har måtte starte en ny Facebook side, som hedder Dansk Frieser Forbund 2022.. gå gerne 

ind og like siden og følg løbende de informationer vi også deler der….   

  

https://www.danskfrieserforbund.dk/dansk-frieser-forbunds-championat-2022/
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SPONSOR 

Det kan ikke siges for ofte – TAK – Tusinde, Tusinde mange tak fordi I vil sponsorere og 

støtte op om Dansk Frieser Forbund.  
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PROGRAM HELGSTRAND 

FREDAG / FRIDAY     

12.00 - 15.00 Indsyning/horses check in     

16.00 - 16.10 Pavo Fryso Bokaal - 6 års hingste/vallakker     

16.10 - 16.20 Pavo Fryso Bokaal - 6 års hingste/vallakker     

16.20 - 16.30 Pavo Fryso Bokaal - 5 årige hopper     

16.30 - 16.40 Pavo Fryso Bokaal - 5 årige hopper     

        

Kl 16.45 - 18.45 IBOP     

LØRDAG / SATURDAY     

7.00 - 8.00 Indsyning/horses check in     

8.00 - 8.15 Infomøde/Infomeeting     

8.15 - 9.00 Måling af hest/Measurement 8.15 - 9.00 Chipning af føl/DNA  

  RING 1 RING 2 
9.00 - 10.00 4 års følbogshopper/ 4 year old foalbookmares 9.00 - 9.50 Hingsteføl/ Colts 

10.00 - 11.00 3 års følbogshopper/3 year old foalbookmares 9.50 - 10.35 Hoppeføl / Fillies 

11.00 - 11.50  4 års & ældre stambogshopper/ 4 year old 
studbook 

10.35 - 10.40 1 års / one year old 

11.50 - 12.15 4 - 6 års sterhopper/ 4-6 year stermares 10.40 - 11.00 2 års / two year old 

12.15 - 12.30 7 års og ældre sterhopper/7 year old & older 
stermares 

11.00 - 11.05 2 års hingst/2 year old stallion 

12.30 - 12.35 Baneombygning     
12.35 - 13.00 HELGSTRAND     
13.00 - 14.00 PAUSE     
14.00 - 14.15 HINGSTEFREMVISNING/stallionshow     
14.15 - 14.20 Baneombygning     
14.20 - 14.30 Kroonhopper/crownmares     
14.30 - 14.45 Modelhopper/ modelmares     
14.45 - 15.25 Vallakker/geldings     
15.25 - 15.30 Baneombygning     
15.30 - 15.45 HINGSTEFREMVISNING/stallionshow     
15.45 - 16.00 SAMLING/ GROUP     
16.00 - 16.15 HINGSTEFREMVISNING/stallionshow     
16.15 - 16.30 ALLE HOLLANDSKE AVLSHINGSTE/ all the stallions 

together     
16.30 - 16.45 Fællesshow lokalforeninger/ one big show with 

lokal groups   

  

17.00 - 17.45 Ung championat/youth championship     
  Ældre Champion/older championship     

        

SØNDAG / SUNDAY     

09.00 - 17.00 STÆVNE/dressage competition     

        

 

19.00  DINNER 


