Fjordhesten Danmark
- foreningen for avl og sport

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 22. marts 2014

Hansenberg Organia
Vranderupvej 113, 6000 Kolding

Fjordhesten Danmark indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling
Program
09.30

Morgenkaffe m. rundstykke
Fjordhesten Danmark er vært

10.00

Formøde:
Beslagsmed Jan Krogh: ”Fra føl til konkurrencehest”
Politibetjent Johnny Sørensen: ”Transport af heste”

12.30

Frokost
Frokost bestilles sammen med tilmeldingen

13.15

Generalforsamling
Eftermiddagskaffe serveres undervejs - foreningen er vært
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vel mødt
Bestyrelsen

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Godkendelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag (se efterfølgende sider)
Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til avlsområdet jf. § 6 stk. 1
Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til sportsområdet jf. § 6 stk. 1
Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer) jf. § 6 stk. 1
Valg af to suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
Valg af revisor og revisorsuppleant
Aktivitetsplan for det kommende år
Eventuelt

Sted
Erhvervsskolen Hansenberg Organia, Vranderupvej 113, 6000 Kolding
Find vej

Praktiske bemærkninger
Hvem kan deltage
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage, men vi accepterer, at
et personligt medlem inviterer partneren eller evt. børn med. Stemmeretten er
personlig, og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Familiemedlemmer kan
alle deltage med taleret, men der er kun én stemme pr. familie.
Tilmelding
Ved ankomst udleveres stemmesedler til alle deltagere sammen med frokostog kaffebilletter. Det er derfor nødvendigt med tilmelding. Tilmelding sker på
www.fjordhest.dk, hvor der er en blanket til tilmelding.
Forplejning og priser
Før generalforsamlingen er der mulighed for at spise frokost, en buffet med
danske retter. Den koster 125 kr. (ekskl. drikkevarer).
Undervejs i generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop
eftermiddagskaffe/-the med kage.
Af hensyn til bestilling af forplejning samt klargøring af stemmesedler m.m.
skal vi have din tilmelding senest mandag den 17. marts.

Forslag – punkt 6 på dagsordenen
Forslag 1
Forslagsstillere: Pernille Balcer og Stine Wirenfeldt Meyer
Ændring af sportsstambogen.
Nuværende tekst:
I reglerne for optagelse i Sportsstambogen(se www.fjordhest.dk sport 2014)
står bl.a. at:
optagelse i sportsstambogen uden medalje tildeles fjordheste, der har
udmærket sig på følgende måde:
- Udtagelse til og deltagelse i finalen for pony-championatet, udskrevet af
Dansk Sportsponyavl
og at:
Sportsmedaljen tildeles fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:
- placeret som nr. 1, 2 eller 3 ved pony-championatet, udskrevet af Dansk
Sportsponyavl
Disse to ”muligheder” foreslås slettet.
Begrundelse:
Optagelse af heste i sportsstambogen med eller uden medalje baseret på
opnået deltagelse eller placering ved DSP championat bør udgå, da der
generelt er for få deltagere ved DSP championatet, især i 6 års og ældre
klasser, men specielt i springning.
DSP championat er udformet på en sådan måde, at de 20 bedste på
landsplan går videre til semifinalen for kat. I ponyer, som de fleste fjordheste
er. Men i langt de fleste klasser ved DSP championatet er der under 20
deltagere på landsplan (nogle helt ned til 2-5 deltagere), dvs. alle ryttere går
videre til semifinalerne. Fra semifinalerne går 12 ekvipager videre til finalen,
men når der deltager langt under de 12 ekvipager går alle videre til finalen og
uanset præstations formåen er man berettiget til optagelse i
sportsstambogen.
Undtaget er dressur 4 og 5 års klasser hvor deltagerantallet ligger højere,
men de går i lave sværhedsgrader sammenlignet med hvad det ellers kræver
for at opnå optagelse i sportsstambogen.
DSP championat 2013:
Spring kat Antal deltagere v.
1
kval.stævner/semifinale
2013
pladser

Faktisk antal
deltagere i
semifinalen

Faktisk antal
deltagere i
finalen

4 års
5 års
6 års
7 års og
ældre

15 / 20
6/ 20
2 / 20
2 / 20

Dressur
kat. 1
2013

Antal deltagere v.
kval.stævner/semifinale
pladser

4 års
5 års
6 års
7 års og
ældre

55 / 20
36 / 20
18 / 20
12 / 20

/finale pladser
8 / 12
7 / 12
2 / 12
1 /12

Faktisk antal
deltagere i
semifinalen
/finale pladser
22 / 12
21 / 12
11 / 12
8 / 12

7
6
2
1

Faktisk antal
deltagere i
finalen
12
11
11
7

Forslag 2
Forslagsstillere: Bestyrelsen
Ændring af sportsstambogen.
Nuværende tekst:
I reglerne for optagelse i Sportsstambogen (se www.fjordhest.dk sport 2014)
står bl.a. at
optagelse i sportsstambogen uden medalje tildeles fjordheste, der har
udmærket sig på følgende måde:
- Udtagelse til og deltagelse i finalen for pony-championatet, udskrevet af
Dansk Sportsponyavl
og at:
Sportsmedaljen tildeles fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:
- placeret som nr. 1, 2 eller 3 ved pony-championatet, udskrevet af Dansk
Sportsponyavl
ændres til:
optagelse i sportsstambogen uden medalje tildeles fjordheste, der har
udmærket sig på følgende måde:
- udtagelse til og deltagelse i finalen for pony-championatet, udskrevet af
Dansk Sportsponyavl, med minimum 25 oprindeligt startende deltagere (ved
kvalifikationsstævnerne)

og at
Sportsmedaljen tildeles fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:
- placeret som nr. 1, 2 eller 3 ved pony-championatet, udskrevet af Dansk
Sportsponyavl med minimum 25 oprindeligt startende deltagere (ved
kvalifikationsstævnerne)

Forslag 3
Forslagsstillere: Lisbet Becker, Jacob Grimbühler, Stine Wirenfeldt Meyer
Ændring af sportsstambogen.
Nuværende tekst:
I reglerne for optagelse i Sportsstambogen (se www.fjordhest.dk sport 2014)
står bl.a. at:
Sportsmedaljen tildeles fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:
- have opnået status som A eller B hest/pony i DRF-regi (efter tidligere
gældende regelsæt)
Ændres til:
Sportsmedaljen tildeles fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:
- have opnået status som A eller B hest/pony i DRF-regi (efter tidligere
gældende regelsæt) eller er kvalificeret til at deltage i A eller B stævner for
hest/pony i DRF-regi efter gældende regelsæt.

Begrundelse:
At kvalificere sig til A og B stævner i DRF-regi, enten som hest eller pony
rytter, må ses som en større præstation end eksempelvis guld ved vores eget
junior eller senior DM, og derfor bør en kvalifikation til A eller b stævner give
adgang til optagelse med medalje i sportsstambogen.

Forslag 4
Forslagsstillere: Pernille Balcer, Stine Wirenfeldt Meyer, Rikke Hjorthøj,
Flemming Hjorthøj, Trille Lindberg Pedersen
Forslag til ændring af avlsmål
Nuværende tekst
Egenskaber
En tillidsfuld, modig, harmonisk, kæk, robust, nøjsom
og anvendelse
hest med et venligt sind, som kan omgås af alle i
familien, ønskes.
En ideel fritidshest, velanvendelig som ridehest
(dressur, spring) og en fremragende og udholdende
terræn-, distance- og kørehest ønskes.

Ændres til
Egenskaber
og anvendelse

En tillidsfuld, modig, harmonisk, kæk, robust, nøjsom
hest med et venligt sind, som kan omgås af alle i
familien, ønskes.
Dressur-, spring-, køre- og /eller allround-hest der har
kapacitet til at begå sig ved mesterskaber for fjordheste
i ind og udland for junior og senior, samt D-C-B
stævner i DRF og middel og svære klasser under DKF.

Begrundelse:
Avlsmålet skal beskrive det ideelle og det ypperste, men som avlsmålet er
udformet nu overgår virkeligheden avlsmålet. Det er indlysende at afsnittet
om egenskaber og anvendelse skal ændres til et mere tidssvarende avlsmål.

Forslag 5
Forslagsstillere: Vibeke Lønskov, Stine Wirenfeldt Meyer, Mia Olsen, Peder
Lindberg, Trille Lindberg, Leif Grimbühler, Rikke Hjorthøj, Flemming Hjorthøj
og Pernille Balcer
”Regelsættet og reglementer kan kun ændres en gang årligt med mulighed
for at debattere på generalforsamlingen. Ændringerne skal være på nettet
senest 15. april og gælder herefter til næstekommende generalforsamling.
Der skal være mulighed for, at bestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde.
Dispensationen skal til enhver tid offentliggøres med begrundelser”

Begrundelse:
At undgå hurtige ”hovsa” løsninger og sikre at information om ændringer når
ud til alle medlemmer.

Forslag 6
Forslagsstillere: Vibeke Lønskov, Stine Meyer, Mia Olsen, Peder Lindberg,
Trille Lindberg, Leif Grimbühler, Rikke Hjorthøj, Flemming Hjorthøj og Pernille
Balcer
Ændring til hingstekåring §3 holdopdeling stk. 1
Nuværende tekst:
Hingste på 2 år kan tildeles 2-årig avlsgodkendelse. Såfremt de skal til
materialprøve inden den anden avlssæson, er det dog en forudsætning at de
består materialprøven for at opretholde avlsgodkendelsen i den anden
avlssæson. Hingste på 3 år kan tildeles 1-årig avlsgodkendelse. Dette gælder
også ældre hingste, der ikke tidligere har haft avlsgodkendelse. Det er
således frivilligt om man fremstiller en 3-års hingst, der som 2-års har fået
avlsgodkendelse.
Ændres til:
Hingste på 2 år og 3 år kan tildeles 1-årig avlsgodkendelse. Ældre hingste,
der ikke tidligere har været fremstillet, kan ligeledes tildeles 1-årig
avlsgodkendelse.
Begrundelse:
Det er ikke optimalt, ikke at se unghingstene i to år, da der sker en stor
udvikling med dem.

Forslag 7
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Ændring af Hingstekåringsreglerne § 6 stk. 2

Nuværende tekst
For at opretholde kåring skal en hingst
enten senest i dens 8. bedækningssæson stille afkomssamling efter
gældende regler og samlingen opnå mindst 7 point

eller i dens 8. bedækningssæson være administrativt afkomsvurderet, dvs.
have haft mindst seks stykker afkom til kåringsbedømmelse, og dette afkom
skal have opnået mindst 7,2 i gennemsnit i eksteriørhelhedskarakter.

Ændres til
For at opretholde kåring skal en hingst genfremstilles til kåring i sin 8.
bedækningssæson. Ved kåringen tildeles ikke karakterer, men hingsten
opretholder sin kåring eller kasseres. ved vurdering indgår eksteriør,
holdbarhed, afkom og eventuelle brugsresultater.
Vedtages Forslag 7 udgår nuværende § 6 stk. 3 og 4 i stedet foreslås:

Forslag 8
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Ændring af Hingstekåringsreglerne § 6, stk. 3
Når en hingst har haft mindst 6 stykker afkom til kåringsbedømmelse, bliver
den administrativt afkomsvurderet, og vurderingen er lig den gennemsnitlige
eksteriørhelhedskarakter for afkommet.

Forslag 9
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Ændring af vallakkåringsreglerne §4 stk. 1
Nuværende tekst
Vallakker kan på regionale kåringspladser kåres med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i
helhedskarakter.
Det er en forudsætning at vallakken har gennemført en af bestyrelsen
godkendt ride- eller køreprøve. Ved bedømmelsen gives udover
eksteriørkaraktererne en karakter for opnåede sportspræstationer.
Vallakken tildeles en eksteriørhelhedskarakter og en helhedskarakter hvori
sportskarakteren også indgår.
Ved tildeling af helhedskarakter tæller sportskarakteren som fire
eksteriørdelkarakterer.
Har vallakken gennemført flere ride- eller køreprøver, tæller den bedst
gennemførte.

Ved indeksberegninger jf. generelle kåringsregler §9 (om avlsindeks) er det
kun eksteriørhelhedskarakteren, der anvendes.

Ændres til
Vallakker kan på regionale kåringspladser kåres med 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 i
eksteriørhelhedskarakter.
Det er en forudsætning at vallakken har gennemført - eller gennemfører i
forbindelse med bedømmelsen - en af bestyrelsen godkendt ride- eller
køreprøve, der resulterer i en sportskarakter på mindst 7.
Har vallakken gennemført flere ride- eller køreprøver, tæller den bedst
gennemførte. Prøven skal dog være aflagt i indeværende eller forrige sæson.

§4 stk. 4: alder ændres fra 4 til 5 år.

Forslag 10
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Hingstekåringsreglerne §6, stk. 7
I stedet for 6 år og derover, skal der stå 8 år og derover.

Forslag 11
Forslagsstiller: Lisbet Becker
Uddrag fra DM reglement gældende fra 01.01.14
Klasse 2 Dressur junior Klasse 2A: LA1B, 75 % går videre til klasse 2B
Klasse 2B: LA1B
Ønskes ændret til:
Klasse 2 Dressur junior Klasse 2A: LA1B, 75% går videre til klasse 2B
Klasse 2B: LA2B
Årsag til ændring:

Denne sværhedsgradsændring i regelsættet ønskes, da juniorafdelingen har
et stort antal deltagere hvert år (sidste år 25 junior deltagere), hvor de 3
bedste placeringer blev afviklet med procenter fra 72 – 73% i første afdeling
samt 69 – 74% i anden afdeling. Derudover spænder vores juniorafdeling helt
op til 18 år til forskel fra DRF’s reglement, hvor man som 16 årig ikke længere
er junior rytter. Denne store aldersgruppe spænder derfor hos fjordhestene
over en stor kapacitet og ryttere, som har i mange situationer har opbygget
stor stævneerfaring.
Det vil højne spændingen af finaleklassen, hvis niveauet er en smule mere
øvelseskrævende i finalen (LA2B) end i den indledende klasse (LA1B). Jeg
vil mene, vores junior afdeling på nuværende tidspunkt er i stand at højne
sværhedsgraden i DM dressur og til stadighed skabe en endnu større respekt
om fjordhestens evner, samt at vise, der kan arbejdes seriøst med
fjordhesten frem mod langsigtede mål.
Forskellen på de to programmer forklares således af DRF på programmet:
LA1B: Formål: At bekræfte, at hesten/ponyen foruden at opfylde de krav der
blev stilet i LB klasserne yderligere har forbedret sin smidighed og sit afskub,
som nu gennem korrekt arbejde skal føre til at hesten så småt begynder at
lægge mere vægt på bagbenene - d.v.s. arbejder med mere bæring og
rummelighed. Dette gælder ikke mindst i middeltrav og middelgalop, som
forlanges for første gang. Der skal også lægges
vægt på, at hesten/ponyen er henholdsvis ligeudrettet og korrekt bøjet når
dette forlanges. Holdningen skal fortsat være utvungen med let hvælvet hals
og næseryggen korrekt placeret let foran eller i det lodrette plan.
Der forlanges for første gang: Tilbagetrædning efter parade 4-6 skridt.
Schenkelvigning i trav. 10 m volter tilbage i galop. Kontragalop på lige linje.
Galopanspring fra skridt. 20m galopvolte med kort afbrydelse af støtten på
biddet. Middeltrav nedsidning.
LA2B:
Formål: At bekræfte, at hesten/ponyen foruden at opfylde de krav der blev
stilet i LB klasserne yderligere har forbedret sin smidighed og sit afskub, som
nu gennem korrekt arbejde skal føre til at hesten/ponyen så småt begynder at
lægge mere vægt på bagbenene - d.v.s. arbejder med mere bæring og
rummelighed. Dette gælder ikke mindst i middeltrav og middelgalop, som
forlanges for første gang. Der skal også lægges
vægt på, at hesten/ponyen er henholdsvis ligeudrettet og korrekt bøjet når
dette forlanges. Holdningen skal fortsat være utvungen med let hvælvet hals
og næseryggen korrekt placeret let foran eller i det lodrette plan.
Der forlanges for første gang: Afkortet skridt og bagpartsvendinger.10m volter
i galop (ponier 8m – ikke relevant for fjordheste). Kontragalop gennem et
hjørne.

Valg – punkt 7-11 på dagsordenen
Ad punkt 7
Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til avlsområdet jf. § 6 stk. 1
På valg er:
Kasper Hansen
Ad punkt 8
Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til sportsområdet jf. § 6 stk. 1
På valg er:
Annette Ruhoff - ønsker ikke genvalg
Ad punkt 9
Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer) jf. § 6 stk 1
På valg er:
Flemming Strange-Hansen
Ad punkt 10
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
Ad punkt 11
Valg af bilagskontrollant
På valg (for 2 år) er Jørgen Riis
Valg af bilagskontrollant-suppleant
På valg (for 1 år) er Jens Kristensen

På gensyn på Hansenberg Organia

