
                                             Indkaldelse til                                                    

                  Ordinær generalforsamling 

         Lørdag den 18 november 2017 

 På Landbrugsskolen Hansenberg, Vranderupvej 111, 6000 Kolding 

Program 

10.00        Morgenkaffe m. rundstykke 

 Fjordhesten Danmark er vært 

10.30 Formøde med Jørgen Finderup 

12.30 Frokost 

13.30 Generalforsamling   

Eftermiddagskaffe serveres undervejs – Foreningen er vært 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1.  Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

4.  Godkendelse af det reviderede regnskab 

5.  Fastsættelse af kontingent 

6.  Indkomne forslag (se senere) 

7.  Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til avlsområdet 

 Karina Thygesen Larsen modtager ikke genvalg 

 Leif Grimbühler ønsker at træde ud af bestyrelsen 

8.  Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til sportsområdet 

 Louise Friis modtager ikke  genvalg 

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer) 

 Dinna Mouritzen modtager ikke genvalg 

 Flemming Strange-Hansen  modtager ikke genvalg 

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

       (valgperiode 1 år) 

11. Valg af bilagskontrollant 

       Rene Juul Jensen er på valg (2 år ) 

      og suppleant. 

 Søs Glibstrup Andersen er på valg ( 1 år ) 

12. Aktivitetsplan for det kommende år 

13. Eventuelt. 

 

Praktiske bemærkninger 

Sted. Hansenberg ligger mellem Kolding og Lunderskov. 

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 en stemme pr. familie. Junior- og seniormedlemmer har ikke stemmeret. 

Medlemmer indmeldt efter 1 oktober 2017 har ikke stemmeret. 

Tilmelding. Ved ankomsten udleveres stemmesedler til alle deltagere sammen med spisebilletter. Det er nødvendigt at tilmelde 

sig på www.fjordhest.dk, hvor der vil være tilmeldingsblanket. Tilmelding skal senest finde sted 8 november. 

Forplejning og priser. Frokostbuffeten koster 125 kr, eksklusive drikkevarer. 

 

 

Forslag – Punkt 6 på dagsordenen. 

 

Forslag 1 

Forslagsstiller: Sportsudvalget  

Nugældende tekst:   

1. Optagelse i Sportsstambogen   

UDEN MEDALJE: Optagelse uden medalje sker efter følgende sportspræstationer, hvor mindst to af præstationerne 

skal være opnået, eller samme præstation er opnået mindst to gange - dressur: 65% på LA-niveau eller derover ved 

distrikts- eller fjordhestestævner. Spring: nulrunde i 90 cm-klasser eller derover ved distrikts- eller fjordhestestævner  

 

Ændringsforslag: 

Optagelse uden medalje sker med virkning fra 01.01.2018 efter følgende sportspræstationer, hvor mindst to af 

præstationerne skal være opnået, eller samme præstation er opnået mindst to gange - dressur: 65% på LA-niveau 

eller derover ved klubstævner (D) distrikts (C)- eller race (R) stævner. Spring: nulrunde i 90 cm-klasser eller derover 

ved klubstævner (D) distrikts (C)- eller race (R) stævner.  

 

Begrundelse: Der kræves idag DRF kvalificerede dommere til D samt R stævner og disse skal derfor også være 

kvalificerende på lige vilkår med distrikts og fjordheste stævner. (Dvs. man kan kvalificere sig til sportsstambogen ved 

eksempelvis ved DSP Championater, som også er racestævner, samt klubstævner). E stævner er fortsat ikke 

adgangsgivende. 

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget 

 

 

Forslag 2 

Forslagsstiller: Avlsudvalget: 

Ændringsforslag til Kåringsreglernes §3 stk. 1 

 

Nugældende tekst: 

Kommissionen består af tre medlemmer, hvoraf en udpeges som formand. 

 

Ændringsforslag: 

Kommissionen består af 2-3 medlemmer, hvoraf en udpeges som formand.  

 

Begrundelse: 

Ændringen vil bringe praksis i forbindelse med kåringer på Bornholm i overensstemmelse med regelsættet. Vi havde 

kun to dommere på Bornholm i år, sådan har det også været tidligere, f.eks. i 2012, hvor der kun var fem heste at 

bedømme.  

Ændringen vil også gøre det nemmere at håndtere inhabilitetssituationer, hvor vi ikke nødvendigvis skal finde 

reservedommere, hvis en af dommerne er inhabil ved en enkelt hest eller i et enkelt hold. 

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget 

 

 

 

 

http://www.fjordhest.dk/


Forslag 3: 

Forslagsstiller Avlsudvalget: 

Forslag til vedtægten: 

Generalforsamlingen flyttes tilbage til marts og regelsæt rettes i overensstemmelse hermed relevante steder.  

Evt. kan forretningsudvalget/bestyrelsen overveje, om der behøver at være mere end en måned mellem sidste frist 

for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen og selve generalforsamlingen. Indkaldelse sker på 

hjemmesiden, dvs. ingen er længere afhængig af en lang blad-produktionsperiode.  

 

Begrundelse: 

Et foreningsår, der følger kalenderåret, giver en mere hensigtsmæssig arbejdsgang.  

Nye bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer, der træder ind ved en generalforsamling i marts, overtager de planer for 

resten af kalenderåret, som den bestyrelse/de udvalg, der sidder frem til generalforsamlingen har lagt. 

For avlsudvalgets vedkommende er en generalforsamling i november håbløs at arbejde med.  

Udvalget er i hele sommerhalvåret travlt optaget af arbejdet med udstillinger, specielt naturligvis kåringerne. Det er 

ikke kåringsdagene, der er problemet, men det administrative arbejde før og efter, og der er meget i dag. Det er 

nærmest umuligt at få tid til samtidigt at arbejde med regelændringer. Vi ville gerne i år have fremsat forslag til 

ændrede inhabilitetsregler og andet, men har simpelthen ikke kunnet nå at arbejde ordentligt med det.  

Når udstillingssæsonen er forbi, kan oktober kvartal bruges til medlemsmøder, hvor året kan evalueres og hvor 

bestyrelse/udvalg kan drøfte ’ting og sager’ med medlemmerne, også mhp. eventuelle behov for regelændringer. I 

januar kvartal kan der holde kurser, arbejdes med regelsættene bl.a. på basis af medlemsmøderne, ligesom 

udstillingssæsonen forberedes. I marts afsluttes vinterhalvåret (møde-, kursus-, skrivebordshalvåret) så med en 

generalforsamling. 

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget men den nuværende bestyrelse mener at det er mest hensigtsmæssigt at det 

bliver afholdt primo marts.  

 

Forslag 4. 

Forslagsstiller Morten Thygesen Larsen: 

Tilføjelse til §3 i fjordhesten Danmarks vedtægter: 

 

Nuværende tekst: 

 

Personer, institutioner og lokale foreninger, som anerkender foreningens formål og vedtægt, kan optages som 

ordinære medlemmer. Et  

ordinært medlemskab giver en stemme ved foreningens generalforsamlinger. 

Til det ordinære medlemskab kan knyttes et familiemedlemskab. 

Familiemedlemskabet giver en stemme, på medlemskabet kan registreres ægtefælle /samlever samt børn under 18 

år. Hvis der ønskes to stemmer knyttet til et familiemedlemskab, skal kontingentet for stemme nr. 2 svare til 

differencen mellem kontingent for personligt  

medlemskab x 2 og familiemedlemskabet. 

Børn og unge under 24 år kan optages som juniormedlem uden stemmeret. Ved udgangen af det år, hvor 

medlemmet fylder 24, overgår juniormedlemskabet til ordinært medlemskab. 

Et ordinært medlem, der er fyldt 65 år, kan på anmodning fortsætte medlemskabet som seniormedlem uden 

stemmeret. Medlemskabet ændres fra det efterfølgende foreningsår. Tilsvarende kan personer, der er fyldt 65 år, 

optages som senior-medlemmer uden stemmeret. 

Personer med bopæl i udlandet kan optages som udlandsmedlemmer uden stemmeret. Kontingentet fastsættes af 

bestyrelsen. 

Endvidere kan bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.  

 

Ændres til. (Tilføjelse med fed skrift) 

Personer, institutioner og lokale foreninger, som anerkender foreningens formål og vedtægt, kan optages som 

ordinære medlemmer. Et  

ordinært medlemskab giver en stemme ved foreningens generalforsamlinger. 



Til det ordinære medlemskab kan knyttes et familiemedlemskab. 

Familiemedlemskabet giver en stemme, på medlemskabet kan registreres ægtefælle /samlever samt børn under 18 

år. Hvis der ønskes to stemmer knyttet til et familiemedlemskab, skal kontingentet for stemme nr. 2 svare til 

differencen mellem kontingent for personligt  

medlemskab x 2 og familiemedlemskabet. 

Børn og unge under 24 år kan optages som juniormedlem uden stemmeret. Ved udgangen af det år, hvor 

medlemmet fylder 24, overgår juniormedlemskabet til ordinært medlemskab. 

For personer mellem 24 år og 65 år, der ikke har hest, men gerne vil støtte og følge foreningen, kan tegnes et 

passivt medlemskab, uden stemmeret 

Et ordinært medlem, der er fyldt 65 år, kan på anmodning fortsætte medlemskabet som seniormedlem uden 

stemmeret. Medlemskabet ændres fra det efterfølgende foreningsår. Tilsvarende kan personer, der er fyldt 65 år, 

optages som senior-medlemmer uden stemmeret. 

Personer med bopæl i udlandet kan optages som udlandsmedlemmer uden stemmeret. Kontingentet fastsættes af 

bestyrelsen. 

Endvidere kan bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.  

 

Begrundelse.: 

Da meget information i Fjordhesten Danmark foregår på diverse facebook sider, der kun er tilgængelige for 

medlemmer, er der en del der tidligere har arbejdet med fjordheste, og som måske har meldt sig ud, der ikke har 

mulighed for at følge fjordhesten. De bør kunne få et medlemskab, der er billigere end ordinært medlemskab. Det vil 

give dem mulighed for stadig at følge fjordhestens verden. Samtidig vil det øge chancen for at de, hvis de igen vil 

have hest, vælger en fjordhest. 

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget og mener kontingent bør være som for junior- og seniormedlemmer. 

 

Forslag 5: 

Forslagsstiller Karina Granfeldt: 

Følgende forslag til ændring af de lokale mesterskaber i spring: 

  

Nuværende tekst: 

Man starter følgende:  

Spring; 65-max 90 cm. Man springer den højeste klasse, man har gennemført, dog er 90 cm åben selvom man har 

startet højre. Metode S4 spring. 

  

Ændringsforslag:  

Der startes fra 65 cm, dog går max højden på det DM-højden er for henholdsvis junior og senior.  

 

Når højden til DM er fastsat, så sættes max højden for de lokale mesterskaber, men de lokale mesterskaber går max i 

90 cm 

 

Begrundelse: Der skal ikke startes højere til de lokale mesterskaber, end der gør til DM. 

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget 

 

 

Forslag 6: 
Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup. 
 
Outregler til lokale mesterskaber spring: 
Sportsudvalgets forslag: 
Man starter den højeste klasse, man har gennemført til fjordheste stævne, D eller C stævner. Springningen 
rides i højde 65cm-90cm i metode S4. 90cm er åben. 
 



Ændringsforslag: 
Man starter den højeste klasse, man har gennemført til fjordhestestævne, D eller C stævner med max 4 fejl. 
Springningen rides i højde 65cm-90cm i metode S4. 90cm er åben. 
 
Begrundelse: Man kan godt have gennemført en klasse med 2 stop og 6 eller flere nedrivninger evt. i et forsøg på at 
kvalificere sig til DM, men derfor bør man ikke være ”tvunget” til at ride lokalt mesterskab i den højde. Så 
hellere have en ”procentsats” på lige som ved dressur at man skal have gennemført højden med et pænt 
resultat. 
Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

 
Forslag 7: 
Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup: 
 
Vedr. Metodevalg (Outregler til lokale mesterskaber spring).Sportsudvalgets forslag; 
Metode S4 spring 
 
Ændringsforslag: 
Metode B12 spring 
 
Begrundelse: Der er som i år ikke voldsomt mange starter i springning til de stævner hvor lokal mesterskaberne 
afholdes ved, og derfor er det en stor ekstra udgift med en ekstra dommer som der kræves ved stilspring. Desuden 
giver metode B12 lidt mere at se på, det tager lidt længere tid at afvikle, så det hele ik bare er overstået på 
20 min som det ellers nærmest er og der er mulighed for at placeringerne ændrer sig fra runde 1 til 2, 
hvilket giver lidt spænding. 

Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget – Vi vil gerne støtte at rytterne gør noget ud af deres springning. 

 

Vedtages Forslag 7 udgår det følgende forslag. 

 

Forslag 8: 

Forslagsstillere Karina Granfeldt og Lene Skou Nielsen: 

Forslag til ændring af reglementet til de lokale mesterskaber i spring: 

  

Til de lokale mesterskaber ganges der op på procenten i dressuren, jo sværere et program der rides.  

Dette forslag går på, at der også i spring ganges op, jo højere der springes og dette gøres på stilkarakteren.  

 

Højde Koefficienttabel 

65 cm 1,0 

70 cm 1,01 

75 cm 1,02 

80 cm 1,04 

85 cm 1,06 

90 cm 1,08 

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

 

Forslag 9. 

Forslagsstiller: Jacob Grimbühler:     

Forslag til avlsmålet vedr. type-og racepræg  

 

Nugældende tekst: 

Fjordhesten er en lille, kæk hest med et udtryksfuldt hoved og en harmonisk krop. Der lægges vægt på et godt 

kønspræg (hopper skal være feminine og hingste skal være maskuline). 

Ved harmonisk krop forstås:  



- forparten skal have samme længde som ryggen og bagparten  

- hesten skal have en passende dybde og bredde  

- hesten skal have passende rammer  

- hestens hals må gerne være lidt kraftig, men skal være konveks (opadbuet) 

Med hensyn til udtryksfuldt hoved henvises til afsnittet om hoved og hals 

  

Ændringsforslag (tilføjelse): 

Ved eksteriørbedømmelsen af fjordhesten skal type-og racepræg vægte mest 

 

Begrundelse: 

Udgangspunktet er den dommerskabte praksis, at typen vægter mest. 

Der er dermed ikke noget nyt i forslaget, i den forstand, at der blandt eksteriørdommerne, er enighed om at type- og 

racepræg skal vægte mest, og derfor vil tilføjelsen ikke skabe de store bedømmelsesmæssige forandringer.  

Det kan dog, som ny avler være svært at se i avlsmålet, hvad man ved en eksteriørbedømmelse ligger mest vægt på, 

da denne dommerpraksis ikke fremgår nogen steder. Dette forslag er netop med til at tydeliggøre og især synliggøre 

overfor nye avlere, at type-og racepræg vægtes mest ved bedømmelsen af fjordhesten, hvad enten det er kåring, 

dyrskue, plageskue eller følskue. Endvidere mener jeg, at denne tilføjelse kan være med til at give den nuværende 

dommerpraksis større vægt samt mere substans.  

Set i et mere ’’internationalt’’ perspektiv, kan det konstateres, at racetype og præg i moderlandet Norge vægter 

40%, mens de øvrige delkarakterer vægter 20%. Denne vægtning er skrevet ind i avlsplanen (avlsmålet).  

  

Bestyrelsen bakker op om forslaget 

 

Forslag 10. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Generel regel (se nedenfor) flyttes til vedtægterne:  

§1. Ændringsforslag til regler og reglementer skal offentliggøres på fjordhest.dk. senest 10. september.  Undtaget er 

udefra kommende regler. Såfremt der ikke fremsendes ændringsforslag til bestyrelsen senest 1 oktober betragtes de 

som godkendt. Bestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde. Dispensationen skal til en hver tid offentliggøres med 

begrundelser.  

Begrundelse: Der er ingen grund til at have en enkelt såkaldt generel regel. Dens indhold viser at den hører hjemme i 

vedtægterne. 

 

Forslag 11. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 

Generelle stambogsregler §3 stk 1 bla står:  

Der bruges tal ved bedømmelsen, i alt ti karakterer for henholdsvis type, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og 

bagpart, forlemmer, baglemmer, skridt, trav, galop og helhedsindtryk.  

Ændres til: 

Der bruges tal ved bedømmelsen, i alt ti karakterer for henholdsvis type, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og 

bagpart, forlemmer, baglemmer, skridt, trav, galop og helhedsindtryk. Evt gives seperate karakterer for f.eks. hoved, hals, 

skulder, manke, overlinie, bagpart, men det er de ti karakterer der tæller ved oprangering og helhedskarakter. 

Begrundelse: Avlsudvalget har benyttet denne praksis ved kåringerne i år, hvor det må opfattes som en dispensation. Det 

vil derfor være korrekt at ændre stambogsreglen så den passer til denne praksis. Det er værd at bemærke at forslaget ikke 

siger at man skal benytte ”underdelkarakterer”, men det giver blot mulighed for at man kan gøre det. 

 



 
Forslag 12. 
Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup 
 
Ifølge Sportsreglementet Pkt 9. Lokale mesterskaber skal  man dele lokalmesterskaberne i junior og senior 
fremadrettet.  
 
Mit forslag:  
Lokalmesterskaberne skal kun deles i junior og senior hvis der er mindst 4 juniorer og 4 seniorer i 
disciplinen. 
 
Begrundelse: Derunder giver det ingen mening at dele klassen, blot ekstra udgifter til rosetter, præmier og dækkener, 
men uden at det er en reel konkurrence. 
De lokale mesterskaber med antal starter i år: 
Sjællandsk Jysk Fynsk 
Senior dressur 17 28 6 - blandet 
Junior dressur 7 11 
Senior Spring 9 15 – blandet ; 
Karina m/3 og 
en anden m/2 
6 - blandet 
Junior Spring 4 
 
Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget, da juniorerne vil have mere end svært ved at konkurrere mod seniorerne 
 
Forslag 13: 
Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup. 
 
Ifølge Sportsudvalget forslag er det i dressur og spring ikke tilladt for rytteren at starte flere heste i mesterskabet. 
 
Ændringsforslag: 
Dressur og spring; Det er tilladt for rytteren at starte flere heste i mesterskabet. 
 
Begrundelse: Jeg er imod at man ikke må starte flere heste. Det skyldes primært vi især på Fyn i forvejen har svært 
ved at skaffe starter. Ved at bibeholde reglen om man må have flere heste med kunne det give lidt flere starter og 
derved gør det lidt sjovere at deltage og give lidt mere at ride om. Måske er det så samme rytter som tager alle 
placeringer, men er vedkommende den bedste rytter på de forskellige heste, så må det være sådan. Se evt 
ovenstående tabel med oversigt over antal starter i år. 

 
Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget, da man iht DRF’s regler ikke kan deltage med flere heste i finalen.  
 
Forslag 14: 

Forslagsstiller: Søs Munk-Andresen Glibstrup. 

 

DM- reglementet punkt 5. Propositioner 
Junior dressur: 
Sportsudvalgets forslag: 

1. afd. La1B  
2. afd. La2B 

 
Ændringsforslag: 

1. afd. Lb3b 
2. afd. La1B 

 
Begrundelse: Nå vi nu har ændret alderen til 16 pga. DRF bør vi måske også kigge på niveauet da antallet af starter 
de 



senere år har været faldende. 
2017 2016 (18 år) 2015 (18 år) 2014 (18år) 
Spring 4 8 6 12 
dressur 6 9 18 19 
 
Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget. Vi mener at et DM ikke bør være på så et højere niveau. 
 
Forslag  15. 
Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup 
DM-reglementet  Allround: 
 
Sportsudvalgets forslag: 
1 afd. LB3A dressur 
2 afd. Spring 75 cm uden kombinationer met. B3 
3 afd. Dressurkørsel 7A 
4 afd. Forhindringskørsel let+ 20 cm 
 
Ændringsforslag: 
1 afd. LB3A dressur 
2 afd. Spring 75 cm uden kombinationer met. B3 
3 afd. Dressurkørsel 4A eller indendørs program 3 alt efter faciliteter 
4 afd. Forhindringskørsel let+ 30 cm 
 

Begrundelse: Niveauet er ved at være rigeligt højt og det ses på antallet af deltagere. 

Køredelen er på niveau med hvad man har kørt i køre DM de senere år, og på den måde skræmmer vi 
måske nogle ryttere væk som så småt er gået i gang med at køre. 
Dressur kørsel burde være 4a som kan køres både på 40x100 og 40x80 eller indendørs program 3 – Let der 
køres på 20x60 bane 
Begge programmer er noget nemmere for nye kuske, da der eksempelvis ikke er enhånds øvelser som kan 
være lidt af en udfordring. 
Ændring af programmer kunne måske betyde at andre end Birken og Revsø kunne afholde allround da 
nogle springbaner måler 40 x 80 og ellers har alle en dressurbane på 20x60 hvor kørslen kan afholdes. 
Det skal blot stå tydeligt i DM prop hvilket program arrangør vælger og banestørrelse. 
2017 (7a) 2016 (7a) 2015 2014 (3a) 2013 (3a) 
Antal deltagere 5 2 danskere i EM klassen 
 
Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget, det er trods alt et DM. 

 
Forslag 16. 
Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup 
DM-reglementet Dressur 
Sportsudvalgets forslag: 
Der rides efter DRF´s gældende dressurprogrammer. Programmet bedømmes af min. tre dommere på 
minimum C-dommerniveau. 
 
Ændringsforslag: 
Der rides efter DRF´s gældende dressurprogrammer. Programmet bedømmes af to dommere på minimum 
C-dommerniveau 
 
Begrundelse: 3 dommere synes jeg er lige rigeligt til et nationalt mesterskab. Det er fint nok til de internationale 
mesterskaber, men til DM sys jeg at puste udgifterne rigeligt op. 
 
Bestyrelsen går ikke ind for forslaget. Vi bifalder at der er 3 dommere ved DM. Der benyttes også 3 dommere ved 
Nordisk 
 
Forslag 17 



Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup 
DM-reglementet, Springning. 
Sportsudvalgets forslag: 
Mesterskabet afvikles over 2 konkurrencedage, der rides i metode B12. 
 
Ændringsforslag: 
Mesterskabet afvikles over 2 konkurrencedage, hvor 1. afd rides i metode S3. 2. afd rides i metode B12. 
 
Begrundelse: Jeg ønsker at tilgodese både stil og speed til vores DM. I de forrige år har det blot været tid og fejl det 
hele 
drejede sig om, og det bliver ridningen sjældent pænere af. Ved at kombinere stil og tid som også til EM, 
slår vi et slag for den pænere ridning, men giver også speed rytterne en chance. Derudover vil det 
fremadrettet tage lidt længere tid at afvikle springningen og det gør det måske også lidt mere seværdigt. 
 
Det kan man ikke teknisk, derfor bakker bestyrelsen ikke om forslaget, men bestyrelsen ser det som en god ide 
teoretisk, men live kan ikke magte opgaven.  
 
Forslag 18 stilles kun hvis forslag 17 vedtages. 
 
Forslag 18:  
Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup 
DM-reglementet, Springning, Resultat. 
 
Sportsudvalgets forslag: 
Det samlede resultat af mesterskabet beregnes ved sammenlægning af de opnåede fejl fra 1. afd. samt det 
samlede antal fejl i 2. afd. Ved lige antal fejl til 1, 2 og 3. pladsen foretages omspringning jf. DRF Spring 
reglement 368.25.10. For placeringer ud over 3. pladsen er ekvipager med samme antal fejl ligeplacerede. 
 
Ændringsforslag: 
Vinderen findes ved at ekvipagen får point som deres placering er i hver afdeling, ligesom i Allround. 
Pointene for begge afd lægges sammen og ekvipagen med det laveste antal point vinder. 
Ved lige placering er resultatet for sidste afd. afgørende (fejl/tid). For placeringer ud over 3. pladsen er 
ekvipager med samme antal point lige placerede. 
 
Begrundelse: For at kunne bruge forskellige metoder kræves der en omregnings faktor. Vi har set ovenstående 
system 
virke fint i allround og jeg synes derfor at udregningsmodellen også kan bruges i spring. Det betyder dog at 
det ikke er en selvfølge at vinderen af sidste afdeling også er Danmarksmester, ligesom det heller ikke 
hænger sådan sammen i dressur. 
 
Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget, da DRF-live ikke kan håndtere opgaven. SU gerne vil følge DRF-regler.  

 

Forslag 19: 

Forslagsstiller: Annette  Larsen 

 

Ændring hingstekåring/materialprøve 

Forslag: 

For hingste der aflægger materialprøve tæller resultatet af materialprøven på lige fod med de enkelte 

eksteriørdelkarakterer ved oprangering og tildeling af helhedskarakter.  

 

Begrundelse: Kunne godt tænke mig at matriale prøven for hingste indgik i bedømmelsen af hingste. At den tæller med i 

oprangering 

Jeg synes det er vigtigt da jeg som avler også kigger på hingsten sind, ridelighed samt temperament. Desuden bruger 

hingste holdere både tid og penge på at gøre deres hingste klar.  

Bestyrelsen, på nær en enkelt, går ikke ind for forslaget.  



 
 
Forslag 20: 
Forslagsstiller: Søs Munk-Andersen Glibstrup. 
Forslaget er et ønske eftersom Avlsudvalget og bestyrelsen iht regelsættet har beføjelse til at bestemme 
materialprøvens udformning. Afstemningen er derfor vejledende. 
 
Vedr. materialeprøve og 4 års championat i dressur 
 
Ønske: 
At rideforløbet for materialprøven er det samme som 4 års championatet, så en 4 års hingst kan deltage i 
championatet samtidig med materialeprøven uden at skal igennem samme rideforløb med de samme test 
ryttere og dommere 2 gange. 
 
Begrundelse: Da det efterhånden er en del sportsfolk der har hingste kunne det godt tænkes at flere at disse gerne vil 
støtte op om championatet med de hingste de har med til hingstekåringen. Det kunne gøres uden at drive 
rovdrift på hingestene (som det tidligere er set) ved at ride forløbet og championatet afholdes ens og 
derved skal hingsten kun gå forløbet 1 gang men det tæller begge steder hvis ejeren altså ønsker at deltage 
i championatet 

Bestyrelsen har forskellige holdninger til dette ønske.  


