
 

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2022 kl. 16 på Vilhelmsborg. 

 
Deltagere: Jan Pedersen (JP), Per Springborg (PS), Inge Madsen (IM), Ulrik Kristensen (UK), Jørn 

Jensen (JJ), Jens Hellmers (JH), Mette Hansen (MH), Karina Christiansen (KC), Casper Cassøe 

(CC), afbud Kristian Bech. 

 

 

 

 

1. Underskrift af referatet af møde den 8. april 

Underskrevet, fravær af Kristian Bech 

 

2. Økonomi 

Vi er stadig bagud i økonomiudvalget, grundet opsigelse af tidligere bogholder. Der er 

fundet en god løsning, som CC håber bliver permanent med en dygtig bogholder. Han 

arbejder som ekstern konsulent her i starten.  

Hingstekåringen er færdigopgjort. Det ser rigtig fint ud økonomisk og arrangementet er 

gået bedre end budgetteret. Der forventes en god økonomi samlet i DV Event for 2022, 

mens resultatet for foreningen måske vil afvige negativt i forhold til budget. Samlet set 

ser året positivt ud for Dansk Varmblods aktiviteter.  

Regioners bogføring hænger lidt, og kontoret forventer at komme up to date henover de 

første efterårsmåneder, 

 

 

3. Evaluering af Eliteskue og Elitefølauktion 

Eliteskuet, 

-JP ikke så mange folk, som vi havde håbet på. At det lå på en hverdag, var ikke smart 

og kostede ifølge JP lidt. Men vi skal nok også se ind af, det er kedeligt og ikke 

interessant nok.  

-PS, alle bemærkede, at der ikke var publikum, specielt på springningen var der ingen, 

synergien ved   med VM udeblev, set up fotografering af hopper fungerede ikke. Der 

var for megen uro, og stedet mellem hallerne var ikke godt.  

-IM, organisatorisk fungerede det rigtig godt, og hestene gik godt i Boxen. Det var 

bedre tirsdag med folk end torsdag, har en fornemmelse af at folk var glade for 

Eliteskuet, selvom vi manglede lidt tilskuere.  

-JJ, vi har nok været for dårlige til at markedsføre Eliteskuet sammen med VM. Nogle 

var forundrede over, at man skulle betale for at komme ind, om torsdagen. Vi er nødt 

til at kigge indad - det er for kedeligt.  

Der var ingen bemanding på vores stand, ingen opbakning til at passe den. VI bør 

gentænke Eliteskuet. Vi skal forsøge at udvikle det – måske satse på et større 

hoppechampionat.  

 

 



 

Elitefølauktionen 

-UK, vi starter med følskuerne, springavlerne vil rigtig gerne, der er super opbakning. 

Men med hensyn til dressurføllene er det en anden snak. Her skal vi kæmpe rigtig 

meget for at få føl med, og alle vil have høje priser. Men vi er ikke kunden, og det har 

avlerne svært ved at forstå. Der er efterhånden mange salgskanaler, og vi kan ikke altid 

tilbyde det samme, som en avler tilbydes af private. Vi så mange føl, der var gode, men 

de var meget unge, og derfor kunne vi ikke få dem med.  

Udvalget har gjort det rigtig godt, og arbejdet hårdt for det på meget kort tid.  

-JJ, bliver der handlet mange føl inden auktionen, siden udvalget siger, det er svært at 

få dem med?? UK: ja, men det er jo godt for avleren, selvom det ikke er os der sælger 

dem.  

-JP, det vigtigt at vi stadig kan tiltrække de bedste føl,  

-PS, vi er udfordret af, at mange køber føl hvert år. Der er et gunstigt marked at sælge 

de gode føl. Skal vi tilbage til at låse føl ved tidlig inspektion?  

-UK, år tilbage udtog vi på inspektionsture, men vi oplevede også, at de tit groede fra 

hinanden.  

-JH, priserne på springføl var for en dels vedkommende ikke høje nok,  

-MH, mange glade kunder. 

-CC, enkelte kunder er stadig meget svære at stille tilfredse. 

 

4. Ny person til avlsledelsen 

IM - Avlsledelsen indstillede Vicky Nortvig, Dennis Fisker og Allan Blomgren som 

aspiranter til Avlsledelsen, således at Vicky Nortvig, Dennis Fisker og Allan Blomgren 

udnævnes som overdommere og aspiranter til Avlsledelsen med en uddannelsesperiode 

på 2 år. 

Vicky og Dennis til dressurkommissionen  

Allan Blomgren til springkommissionen. 

 

En enige Hovedbestyrelse bakkede op om indstillingen 

 

5. Program for Hingstekåring 2023 (Bilag 1) 

-CC, præsenterede den nye tidsplan 

-Avlsledelsen bakker helt op om ændringerne 

-HB ser programmet som meget spændende 

 

6. DNA-sag i USA. Tidligere drøftet via mail. 

Hovedbestyrelsen gav dispensation for kravet om DNA på en afdød hoppe. Til grund 

herfor lå en dyrlægeattest, der dokumenterede faderskabet. 

 

7. Ændring af procedure ved følskuer m.v. 

-IM, Der har nærmest været rovdrift på enkelte Ung i Dv’er. Der appelleres til, at 

regionerne ikke annoncerer med flettehjælp og hjælp til alt. Udstillerne er nødt til også 



 

selv være en del af klargøringen. Emnet tages op til diskussion på kommende Stormøde 

i november. 

 

8. Indhold Stormøde d. 3/11, 16.00 

- Avler hjælp – Ung I DV 

- Fremtidens Eliteskue 

- Mere publikumsvenlige hoppekåringer 

- Hvorfor er vi medlemmer af DV? 

- Opbakning til Auktionsudvalget 

- Respekterer vi hinanden og de mere eller mindre frivilliges beslutninger (Code of 

Conduct) 

 

 

 

9. Påbud om ridehjelm til mønstrere og banepersonale ved Eliteskuet 

Det skal være ved et krav, at mønstrere har hjelm på til alle DV arrangementer,   

 

10. Ung i DV - VM 2024 i DK?  

-IM, Ung i DV, forslår at Danmark er det næste land til at afholde Ung VM i 2024.  

Fakta, 140 deltagere, 200 personer, 3 dages arrangement, overnatningsmulighed, heste 

til rådighed for mønstring osv. det er fint arrangement,  

Budget for Holland der afholdte det sidst 400.000 kr. Finansieres delvist af forbundet, 

ellers er det primært sponsorindtægter, det kræver hjælpere og noget relevant 

personale. 

 

 

11. Meddelelser 

 

Reg. 1  

PS, siden sidst et stort hoppekårings/følarrangement, 

 

Reg. 3 

IM, gode sommerarrangementer på Stutteri ASK, god synergi og stemning, Vi har 

skiftet base til møder etc, til Højgaard. Kursus på vej med Bjarne Nielsen, 

 

Reg. 4 

MH, fine arrangementer på Esbjerg Rideklub, vi har en udfordring med manglende 

hjælpere, flere efterårsarrangementer er i støbeskeen.  

 

Reg. 5 

JJ, afviklet nogle gode arrangementer, var udfordret på, at hoppekåringen var på 

hverdage, og det blev de gamle, der måtte holde for. Ønsker tættere kontakt på 

repræsentant niveau, men svære at samle. Regionen har en Ermelo-tur de kommende 

dage. Der bliver også en dag med besøg hos Daniel Bachmann 



 

 

 

 

Reg. 6, 

UK, Gode arrangementer. Regionsformand, Lene Gadgaard, foreslår, at Hippomundo,  

bliver brugt noget mere. Det blev diskuteret på mødet, hvor det blev fremlangt, at det 

ikke er verificeret data, der bruges. 

DV Norge, sommer arrangement hos JJ Horses, næste år skiftes sted til Kristin 

Andresens nye sted. 

 

Region 7 

JH Der har været afholdt repræsentantmøde i region 7. I den forbindelse orienterede JH 

bl.a. om Nanna Jønson sagen og gentog HB´s erklæring om tillid til Auktionsudvalget. 

Et flertal af de tilstedeværende repræsentanter udtrykte, at de ikke havde tillid til 

Auktionsudvalget på baggrund af en artikelserie i Nordjyske, ligesom de bad JH 

overbringe HB meddelelse herom. 

  

UK, efterspurgte konkrete kritikpunkter,  

PS, det kan man da ikke tage med til HB, der bakker fuldt ud op om udvalget. Et enigt 

HB er meget bekymret over denne udmelding, det tages op på Stormødet. Hb mener, 

denne mistillid er urimelig og at den savner grundlag. Der vil blive fulgt op på sagen. 

Auktion Jylland,  

MH, Pernille fra reg 5, Søren fra reg. 6, og undertegnede, har arbejdet hårdt med 

kommende auktion. Desværre er auktionen fyldt op. Det har givet meget sure folk, vi 

er blevet kaldt korrupte, fordi vi ikke har plads til alle. 

 

Zangersheide udvalget 
JH, Årets 15 er udtaget og tilmeldt, det er fint hold, der har været god opbakning, og 

udvalget er godt tilfredse og ser frem til UVM. Begge beridere, der har udtaget hestene 

har fungeret godt. De kommer ikke selv med til UVM i år. 

 

Auktion,  

UK, Auktions udvalget indstiller en ekstra person til udvalget, en ekstra springkyndig, 

Springrytter Charlotte Kondrup. Hun vurderes at være fagligt stærk. 

 

UNG I DV, 

IM, super VM med de unge mennesker, vi har travlt, men havde en god tur. De var 

dygtige og gjorde det godt. Pga. UNG I DV VM, har der ikke været sommerlejr i år.  

Vi har trukket hårdt på Sofie og Sarah i år -  de skal have mere hjælp. 

 

  

12. Eventuelt  
UK, Tak til alle for et fantastisk VM 
PS, tilslutter sig den store ros for VM, UVM om lidt, vi glæder os. 



 

CC, der har været en personaleændring. Mathilde Feidenhans’l er stoppet med 
udgangen af august. DV takker for et godt arbejde i flere år for kontoret og ønsker 
Mathilde alt godt i fremtiden.  
 
 
Ny ansat på kontoret er Pia Fjeldsted, som starter d. 1/10-2022, Pia havde en stor 
rolle under VM i ”operations” hvor hun bl.a. var ansvarlig for alle hjælpere. Pia er selv 
avler, og er kommet meget på et stutteri i hele hendes liv. 
JJ, der foregår meget kritik i flere avlerkredse, vi vil gerne lytte, men vi skal appellere 
til at få dem til at komme frem. Det er desværre ødelæggende, vi skal have 
fremdyrket den gode ånd.  
 
Vilhelmsborg, den 7. sept. 
 
Ref.: Casper Cassøe Krüth 
 
 
 

 


