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Post
Hestekongres; Program tilgængeligt.

Der blev i 2014 født 63 frieser føl i Danmark, ca. samme niveau som 2013. På verdensplan 3993 bedækninger med 
friesere – et fald fra 2013 hvor det var ca. 4200. 

Dyreskue
Horsens dyrskue – racerepræsentant har forespurgt om DFF har mulighed for at stille med en dommer. Vi har 
desværre ikke mulighed for at deltage. 

Roskilde dyrskue – Racerepræsentant – Susan Valentin

Landsskuet  i Herning  – Racerepræsentant – Malene Færch. Show repræsentant, der mangler vi input fra de 3 
lokalforeninger. Malene rykker.  

Kåringer
11. juli – i Ringsted både KFPS/Team Cape Ok

29.-30. august i Jylland. KFPS dommere er booket. 



Vi mangler stadig deltagere til kårings- og sportsudvalg. Henvend dig til henholdsvis Malene  Færch og Lene Friis.

Sport
Mangler bekræftelse fra Herman Smith med Sportsweekend  / IBOP. Morten rykker 

God tilbagemelding med Clinic IBOP i April 2014, samt Køre/Ride med Sybren Minkema og & Jolanda Schreuder. 

Vi vil fortsat forsøge at få Peter Spahn til Sjælland i foråret 2015. Hans kontakter Peter Spahn, og finder et egnet sted
på Sjælland. 

Lokalforeninger
Vi mangler tilbagemeldinger fra lokalforeningerne vedr. deltagelse i Sport- og kåringsudvalg, showansvarlig i Herning 
samt lokale aktiviteter i 2015. 

DFF – Anders som kontaktperson, undersøger muligheden for at DFF, evt. i samarbejde med lokalforeninger kan 
deltage som frivillig til diverse festival/koncerter for at tjene til eks. DFF´s 30 års Jubilæum i 2017

Status Økonomi
Ca 283 medlemmer  – men der er 150 giro-kort ude. Vi undersøger evt opstart af betalingservice. Kevin hører lige 
revisoren. 

Økonomi generelt. Positivt resultat – kåringerne løber rundt. DFF drifts omkostninger er i 2014 holdt på et 
acceptabelt niveau. 

Line formulere en målsætning for DFF for formue, så vi har handlefrihed til større aktiviteter eks. Jubilæum, 
annoncering. 

Telefoner; Flere er ikke i brug, og alle der ønsker at få dem opsagt sender simkort til Anders som opsiger 
abonnementerne. Alle mailer til Malene om telefon og tidsrum hvor de kan kontaktes, således den er opdateret. 

Input budget 2015

Hjemmeside & Facebook
Generelt ros til hjemmeside og facebook

Nyhedsbrev; I dag folk selv melde til, men vi vil undersøger om tilmelding og evt. betaling på hjemmesiden. 

Salg af heste; 

- Fremover – salgsheste på hjemmesiden vil også blive gjort tilgængelig på facebook 

- Banner på KFPS – for salgsheste DFF´s hjemmeside – med Link – Morten undersøger pris med KFPS

- Undersøge samarbejde med Svensk og Norsk Frieserforbund, om fælles annoncering

- KFPS har lavet en global salgsheste liste – GODT for udenlandske frieser sælgere.  Malene sender ud. 

Aktiviteter – eks. Kåring, clinics – spots undervejs til aktiviteter udpeg en Facebook ansvarlig, som tager lidt billeder 
undervejs. Vi aftaler fra gang til gang hvem der er ”Arrangements administrator”  - og som har adgang i netop den 
periode. 

Generalforsamling
Booket i Højby forsamlingshus – den 15. Marts kl. 14.00. Morten bestiller frokost hos Hørby, og sender information 
til Malene, som lægger det på hjemmesiden + facebook. 



Vi har arbejdet på at få Ids op at holde foredrag om avl, det er desværre ikke muligt, da han ikke har tid. Hvorfor vi vil
arrangere med IDS et heldagsarrangement.  Til gengæld er der arrangeret at Sabien Zwarga kommer og holder et 2 
timers foredrag om bedømmelse og genetik.  Morten har aftalt med KFPS at de afholder omkostningerne til 
transport. 

Line, Anders og Kevin er på valg. Kevin og Anders genopstiller. Line genopstiller ikke – hun havde fra starten meldt 
ud, at hun ikke fortsætter ud over dette ene år. Så bestyrelsen har behov  for en kandidat, der kan overtage kasserer 
posten fremover. Hans og Lene ønsker begge at genopstille  som suppleanter.   

Hingstekåring
Møder til hingstekåring – er mest som information. Se mere information på hjemmesiden

- KFPS i 2015 gratis følkåring fra KFPS (fortsat DFF kårings gebyr + betaling for stamtavle & pas)

- Fra 2015 er alle STAMTAVLER / Papirer – BLÅ, alle Bi-bogs papirer SORTE

- Sportsmedlemskab

- Fælles Regions facebook  (Verden undt. USA, Holland og Tyskland) 

- Et 2015 version INTERNATIONAL Phryso – som markedsføring

Kåringer – flere ringer/skriver ned til KFPS . Vi er opmærksomme på dette. Heidi har den primære kontakt til KFPS. 
Dog ifb. Kåring har Malene koordineret tilmeldinger, og eftertilmeldinger, hvilket fra DFF´s side fungerer fint. 

Input til KFPS omkring samarbejde 2014, herunder ændringen af kåringsregler af STER hopper. 

Diverse
Udestående opgaver

Sportsprædikat for kørsel i Danmark. Morten undersøger med KFPS, om niveauet kan fastsættes ud fra 
internationale FIE regler. 
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