
Dansk Frieser Forbund
Bestyrelsesmøde hos Egelund, søndag d. 27. januar 2019. 

Tilstede: Egelund, Færch, Hans, Anna-Marie, Solveig, Axel og Peter.

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er hermed godkendt.

2. Indkommende post:

Der er kommet henvendelse fra fødevarestyrelsen, som gennem en årrække har gjort DFF 
opmærksom på at føl født i DK er registreret med det danske UELN-nummer 208339, hvilket 
betyder at DFF er registreret som det udstedende organ af frieser føl i DK. Derfor er DFF ansvarlig 
for efterlevelse af reglerne i hestepasforordningen (forordning 2015/262). En udlicitering af 
opgaven til anden side (KFPS), ændrer ikke ved at DFF er forpligtiget til at efterleve forordningens 
krav, da det er DFF, der er registreret, som udstedende organ. Fødevarestyrelsen skal, jf. 
hestepasforordningens artikel 3, stk. 4 sikre, at danske udstedende organer opfylder forordningens 
krav. Færch arbejder i samarbejde med Ids Hellinga på at få dette i orden. Vi er nået så langt i sagen
at danske føl fremover vil blive registreret med det hollandske UELN-nummer 528004. Der arbejdes
videre på at få det sidste i orden.

3. Generalforsamling: 

I forbindelse med generalforsamling som bliver afholdt:

Lørdag d. 2. marts 2019 kl. 12.30-14.30

Vestbirk Ridecenter 

Gl. Kongevej 32a

8752 Østbirk

har Dansk Frieser Forbund & Dansk Frieser Avl igen i år arrangeret show med avlsgodkendte 
hingste. Her har vi bla den fornøjelse at præsentere de to danske avlsgodkendte hingste Ulbe 506 
og Yme 507 præsenteret af Germ Aise fra Henswoude og Age Okkema fra Stal de Mersken. Showet 
starter kl. 15.00



Frem af rettet skal der være en aftale med DFA, om at alle avlsgodkendte hingste er velkommen til 
at deltage i showet i DK. Ikke kun hingste fra de stationer som er med i rabatordningen. DFF ønsker 
at kunne invitere alle  på lige fod –  feks hvis der skulle komme henvendelser fra andre 
hingstestationer.

Peter Toftegaard tager referat til generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger ordstyrer.

Bestyrelsen mødes kl. 11, til planlægning af dagens program. Anders og Solveig, undersøger om 
eleverne på stedet kan servere kaffe og kage på dagen. Eleverne vil så selv stå med udgifter og 
fortjeneste.

Solveig står for stole og bord til GF. 

Axel står for en projektor til brug for vise bla regnskab.

Egelund og Anna-Marie står for afkrydsning og betaling for medlemmerne og udlevering af 
stemmesedler.

På valg i år til generalforsamlingen er: Hans, Solveig og Peter. Alle ønsker genvalg.

Bestyrelsen i DFF og DFA samt hjælpere, får et armbånd til gratis adgang til showet. Dem som får 
udleveret et hjælper armbånd, deltager ikke i konkurrencen om lodtrækningen om en gratis 
bedækning. Vi håber at kunne tilbyde denne lodtrækning igen i år. 

Der er blevet oprettet en event som medlemmerne og andre skal gå ind og tilmelde sig til på klub 
modul, så bestyrelsen har et overblik over hvor mange deltagere der kommer.

Ligeledes oprettes der en event med fællesspisning på Pejsegården.

Hans laver katalog til showet. Sponsor til katalog koster 300 kr. for en halv side, og 500 kr. for en 
hel side. ALLE hjælper med at finde sponsorer

Vi vil gøre opmærksom på, at alle skal have betalt deres medlemskab for 2019 inden GF, for at få 
stemmeret til GF 2019.

Færch taler med  Jørgen Kold ang. stemmeret til GF. Feks så der fremadrettet skal være betalt 
medlemskab 14 dage før GF for at få stemmeret. Bestyrelsen vil evt udforme et forslag til en 
vedtægtsændring.

Sybren Minkema er inviteret til fredag aften eller lørdag formiddag til at tilpasse sadler.

Bestyrelsen har diskuteret og blevet enige om, at medlemmer som rider med i lokalforeningerne og
tager ud til shows, skal som minimum være Sports medlem hos DFF (ejeren af hesten).



4. Kåring Øst

Bestyrelsen har talt om hvorvidt kåring øst vil blive afholdt på Sjælland, da der ikke er tegn på at 
der kommer heste nok til kåringen. Der er et minimums tal som hedder 25 heste, for at KFPS vil 
sende dommere til Danmark.

Derfor vil der blive lavet en spørgeundersøgelse, om hvor kåringshestene for 2019 befinder sig i 
landet. Så vi kan få et indblik i hvor det ville være mest hensigtsmæssigt at afholde kåring.

Datoen er sat til:

d. 12. og 13. juli 2019

Team Cape i Ringsted.

Det skal bemærkes at kåringsstedet ikke er fastlagt endnu.

5. Kåring Vest

Datoen for Kåring Vest hedder: 

d. 2 og 3 August 2019

Vi prøver at fastholde denne dato omtrent, så medlemmerne ved hvornår ca. der afholdes kåring 
vest.

I år afholdes Kåring Vest på:

Vestbirk Ridecenter 

Gl. Kongevej 32a

8752 Østbirk

6. Klub modul

Vores nye tilkøbte klub modul er kommet godt op og køre, og vi forsøger ihærdigt at få opdateret 
hjemmesiden, og stille få den gamle hjemmeside lukket ned.

Klub modul er her hvor medlemmerne skal gå ind og betale deres kontingent hvert år. Det vil sige, 
at medlemmerne får ikke tilsendt en opkrævning fra DFF mere. Man er selv herre over at gå ind og 
få betalt sit kontingent.



 I klub modul vil bestyrelsen også oprette forskellige events, i forbindelse med clinics, kåringer, 
foredrag mv. Og det er hermed vigtigt at understrege at medlemmerne skal gå ind og tilmelde sig 
her samt betale.

Har nogen brug for hjælp eller spørgsmål til klub modul, er man velkommen til at kontakte Egelund.

7. Sport – Evt. clinics

Sporten går rigtig godt for medlemmerne. Der kommer flere og flere indberetninger med resultatet
til DFF, og bestyrelsen kan se at niveau hos medlemmerne bliver højere og højere.

Der kunne desværre ikke arrangeres clinics i 2018, men bestyrelsen har drøftet om hvorvidt vi 
skulle prøve  også at arrangere clinics med danske kendte ryttere, som vil komme og give 
undervisning.

Bestyrelsen vil også prøve at få oprettet en clinic hvor ryttere eller kuske kan komme og ride foran 
en dommer, og dermed få rettelser og viden tildelt. 

Det er på tale at oprette en ride klub under DFF, som medlemmerne kan starte stævne under DFF´s
navn. Det undersøges mht. økonomien. Solveig og Michelle undersøger med at starte op.

8. Evt. 

Axel har været til internationalt møde med KFPS, og de nævnte at KFPS har 140 års jubilæum år. 
DFF ønsker tillykke.

KFPS oplyste at Danmark var nr. 6 størst vurderet på antallet af heste til kåring (udenfor Holland).

I Holland kommer kun 40% af føllene til kåring, hvilket KFPS gerne vil have op.

KFPS har et mål med at øge kommunikationen mellem KFPS og lokale organisationer i diverse 
lande.

Og så ønsker KFPS at øge interessen for IBOP, ved fx at afholde clinics eller oplæg om det. Dette 
ønsker dommer gerne at ville gøre i forbindelse med kåringerne.

KFPS ønsker at kåringerne ikke blot skal være en kåring for avlerne, men også prøve at skabe et 
show og en fejring af bl.a. de heste som har redet sig til et Sports prædikat.

Men vil forsøge at reklamere om kåringerne på rideskole og magasiner, for at skabe interessen og 
dermed få flere gæster til kåringen.



Har medlemmerne spørgsmål til bestyrelsen eller har man problemer med noget, skal man rette 
henvendelse til bestyrelsen pr mail eller tlf. Man må ikke forvente at bestyrelsen besvar på 
spørgsmål på facebook. 

Til hingstekåringen i Holland år 2020, vil bestyrelsen prøve at købe et hvis antal billetter, så 
danskere som gerne vil med til kåringen, kan sidde sammen. Solveig undersøger sagen hos KFPS.

Der har været et underskud ved kåringerne i forbindelse med camping og bespisning og hotel. Det 
skyldes bl.a. at der er blevet reserveret spisning og camping, uden at medlemmerne har betalt.  
Bestyrelsen skal have præciseret, hvor meget en kåring må give af underskud. Med klub modul, 
bliver alting lettere og sikre, da medlemmerne betaler på forhånd.

Bestyrelsen har i maj 2018, afholdt et møde med lokalforeningerne, hvor der blev talt omkring 
ønsker og fremtiden.

Vi aftalte at der skulle have været afholdt et møde inden jul 2018. Dette blev desværre ikke til 
noget hvilket bestyrelsen beklager. Men vi afholder et møde i forbindelse med 
Generalforsamlingen.

Det laves en invitation og sendes ud, som Anna Marie, Anders, Malene og Peter vil stå for.

9. Næste møde: 

d. 2. marts 2019 kl. 11.00

Referat: Peter / Malene


