Værd at vide om jubilæer,
specielt avlens arrangementer
Jubilæer er noget helt særligt, både at arrangere, være deltager i og rejse til. En stemning af
forventning, fest og glæde skal der helst være overalt. Solen skal skinne og det samme skal hestene,
hvad enten de er udstillede eller deltager i DM og EM (sportens arrangementer).

Danmark er verdens næstældste fjordhesteland
Det er vort 75-års stambogsjubilæum vi fejrer, idet den første trykte stambog med kåringsresultater
blev udgivet i 1941. Men vi kunne også – da vi indledte jubilæumsfejringerne – have besluttet os
for at 1931 skulle være startåret. 1931 var nemlig året, hvor ansvarlige mennesker i de Jydske
Husmandsforeninger besluttede, at avlsarbejdet med fjordheste nu skulle sættes i system i form af
en landsdækkende plan for stambogsføring og kåring samt afkomsvurdering.

Avlens arrangementer
Vi har haft store jubilæer i 1991, 2001 (hvor sporten var med for første gang), 2006 og et meget lille
et i 2011.
I 2016 får vi igen et af de store, hvor vi samler avl og sport og krydrer det med socialt samvær over
fire dage (torsdag den 4. august til og med søndag den 7. august).
Avlsudvalget har ansvaret for at arrangere og afvikle
-

medaljekåring for hopper
medaljekåring for vallakker
2 års finale
materialprøve og hingstekåring
showklasser

(torsdag den 4. august)
(torsdag den 4. august)
(torsdag den 4. august)
(fredag den 5. og lørdag den 6. august)
(søndag den 7. august)

Hvert arrangement har/får sin egen række herunder med det vi kalder for ’værd-at-vide-tekst’ med
mange nyttige oplysninger og tilhørende anmeldelsesblanket.
Blanketterne er lagt ind som pdf-filer. Kan du ikke arbejde med det eller foretrækker du at modtage
dem som word-filer, så send os en mail, og du får dem straks tilsendt.
Vor mail-adresse er avl@fjordhest.dk.

Tilmeldingsfristen skal overholdes
Den 10. juni er sat som sidste frist for tilmelding til alle avlens jubilæumsklasser.
Mailer du din tilmelding til os, så har vi næppe nogle leverings-problemer. Vi bekræfter alle mails,
så du kan være sikker på, at din tilmelding er nået frem.
Sender du din tilmelding i et brev, så er vort råd til dig at poste det en af de første dage af juni.
Postvæsenet er ikke, hvad det har været, og selv de dyre A-breve har angiveligt problemer med at
nå frem fra dag til dag.

Med til rettidig tilmelding hører rettidig betaling, dvs. du er ikke tilmeldt, før din betaling er
indgået. Derfor skal kopi af din indbetalingskvittering sendes ind sammen med anmeldelsen.

Vi laver tidsplanen i midten af juni
Selv om vi plejer at være flinke, når det drejer sig om anmeldelser, der kommer ’lidt for sent’, så
kan du ikke regne med samme fleksibilitet i år, når det drejer sig om jubilæets avlsklasser.
På grund af de mange forskellige ting, der foregår under jubilæet, skal vi lave en tidsplan, der
holder.
Den ’luft’, vi lægger ind i tidsplanen, er reserveret de medaljeaspiranter, der først kvalificerer sig til
deltagelse i medaljekåringen ved den regionale kåring i juli.

Skal du ikke udstille så kom alligevel
Måske kan du melde dig som hjælper.
Avlsudvalgets hjælperbehov er beskedent, men Sportsudvalgets hjælperbehov er stort.
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om jubilæet flere forskellige steder.
Der er oprettet et særligt menupunkt, der hedder Jubilee 2016, lige til højre for det ligger
menupunkterne Avl og Sport. Klikker du på de to sidstnævnte, så folder en rullemenu sig ud, og du
skal naturligvis vælge årstallet 2016, ganske som du har gjort vedrørende Avl for at læse det, du
netop nu sidder og kigger på. Er du ikke på Facebook, så kan de forskellige debatfora i
Medlemssektionen benyttes af foreningsmedlemmerne.

Det er dog nok på Facebook, at den største aktivitet finder sted, fordi Facebook er så dialog-venligt.
Jubilæumsrelevante grupper (kun adgang for personer, der har en Facebook profil)
*****************
Jubilæumsudvalget har oprettet en gruppe, der hedder Fjordhesten DK’s 75 års Jubilæum.
Linket til den får du her: https://www.facebook.com/groups/1534743023520889/
Gruppen er åben for alle.
Avlsudvalget har en gruppe, der hedder Fjordhesten DK, 2016 – avl.
Linket til den får du her: https://www.facebook.com/groups/575134362661265/
Gruppen er kun for medlemmer af foreningen Fjordhesten Danmark.
Sportsudvalget har en gruppe, der hedder Fjordhesten DK, 2016 – DM og EM.
Linket til den får du her: https://www.facebook.com/groups/461693017355890/
Gruppen er kun for medlemmer af foreningen Fjordhesten Danmark og blev primært oprettet som
en gruppe for ryttere og kuske, der ville deltage i DM og EM. Af hensyn til EM, så er gruppen åben
for ryttere og kuske fra vore nabolande.
Sidst men ikke mindst er der gruppen Hjælpere DM & EM Vilhelmsborg.
Gruppen er oprettet af sportsudvalget og som navnet siger, henvender den sig til personer, der
gerne vil hjælpe i jubilæumsdagene på Vilhelmsborg.
Linket til den får du her: https://www.facebook.com/groups/666415810174158/
Gruppen er lukket, men vil du gerne hjælpe, så ansøger du blot om medlemskab af gruppen.

Sider (kan ses af alle, dvs, også af personer, der ikke er på Facebook med en profil)
***
Bestyrelsen har en Facebook side, der hedder Fjordhesten Danmark
Linket er her: https://www.facebook.com/FjordhestenDanmark/?fref=ts
Jubilæumsomtaler er dog endnu ikke nået frem hertil.
Derudover kan vi henvise til den engelsk-sprogede side The Fjord Horse Studbook in Denmark.
Linket til den får du her: https://www.facebook.com/TheFjordHorseStudbookInDenmark/
Hvis du liker siden, så får du automatisk besked om nye informationer.
Der er oprettet et album med titlen The 2016 jubilee in Denmark, men indtil nu er der kun
sparsom info og mest om ’ting omkring jubilæet’, da den primære information gives andre steder.
Linket er dette:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529021533924413.1073741837.128622427297661&ty
pe=3
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