
 

Hovedbestyrelsesmøde  

Hotel Legoland fredag den 8. april 2022 

 

Til stede: Karina Christensen, Inge Madsen, Jan Pedersen, Ulrik Kristensen, Casper Cassøe, Jørn Jensen, 
Kristian Bech, Mette Hansen, Per Springborg og Jens Hellmers 

Referent: Agnethe Pedersen 

Pkt. 1: Referater underskrevet. 

Pkt. 2. Økonomi Herning 

Det er gået rigtig godt. VI har solgt flere billetter end i 2020. Både dørsalg og online.  Besøgstallet for 
hingstekåring/gallashow er ca. 60.000 anslået. Ligger på højde med vores højeste på 67.000 da vi ikke har 
haft Clinics og auktion denne gang. Indtægter ligner rekord. Overskud inden royalty på over 2 mio.  

Pkt. 3: Evaluering af Hingstkåring 

JP: Godt vi gennemførte. Det var ikke klart i januar da vi kiggede ind i foråret. Vildt imponeret. 

Ulrik: Messen var usædvanlig god. Søndag var træls. Der var ikke så mange gæster, som der plejer  

Inge: Fast bund hal: onsdagen var koldt. Dommerbordene var sat for tæt på måtter. Løsspring hal m 
fungerede godt.  
Longering fungerede godt. 
Løsspring blev lidt udfordret af lys. Henstille til at undlade klap før hingste er færdige. 

Karina: Overordnet kørte det godt. Søndag skal gøres bedre. Hingstekåringen kørte godt 

Jørn: Glade mennesker glade medlemmer. Mangler avlercafeen til at mødes. Den skal tilbage igen. 

Kristian: Super at være tilbage igen. Hovedbestyrelsesmedlemmernes funktion var uklar.  

Mette: Ønske om bestyrelsen lige mødes, så vi lige kunne sige ”dav” til hinanden.  

Inge: det er næstformandens opgave at tage sig af de nye og introducere dem. 

Per Springborg: Ærgerligt at unghestechampionatet i spring ligger i hal e. Søndag bør ændres.  

Jens: Hal E for lille. Unghestechampionat springning ligger sammen med Gallashow lørdag. Generelt mange 
publikum til springklasserne. Herning er et sted folk gerne vil ride. Også de udenlandske. 

CC: søndag er for kedelig. Kæmpe irritationsmoment at politiet skal genere vores kunde. Kæmpe problem 
at atleterne skal modtages som kriminelle og skal stå og dokumentere om de er professionelle eller 
amatører. 

JP: Overordnet et fantastisk arrangement, som man ikke kan laves andre steder i verden. Vi kan blive bedre, 
men det hjælper de årlige evalueringer. Men fantastisk stemning. Har aldrig før oplevet den stemning, der 
var i Boxen lørdag til Freestyle. Kunne ikke være sikker på hvordan vores kom back ville være. Hvordan ville 
vi blive modtaget, når også der er VM i Herning til august. 

  



 

Inge: Afslutning 10 dages test, evaluering, generelt set godt. Små bemærkninger om det var en lang dag for 
3 års, overvej om de skal gå lørdag.  

JP: CC og SUS kommer med forslag til alternativ tidsplan baseret på input. 

HKH Prisen er altid en hemmelighed frem til afvikling, og gives til ejerne. Der har desværre været en del 
ballade på sociale medier fra avlerne om, at de ikke var informeret. 

JP: Vi har ikke lovet nogen der skal være et tema. Det er de bare blevet vant til 

JJ: Folk føler sig underholdt, men har forskellige forventninger. 

PS: Det er vigtigt at vi er tro mod konceptet. Vi skal holde fast i det. Når så mange kommer igen og igen, har 
vi fat i noget rigtigt. 

 

Pkt. 4: Budget og indekstal 

Lineære indekstal  

Karina Christiansen har haft møde med SEGES Kvæg (som beregner DV’s nuværende indeks) samt SEGES 
Heste vedr. om der nu er data nok til at kunne lave lineære indekstal. Pt. er det ikke nok data til, at der kan 
beregnes arvelighedsgrader på de enkelte egenskaber. Men SEGES Kvæg siger, at det vil kunne udarbejdes 
en indeksmodel ved at benytte arvelighedsgrader fra andre forbund. Dette er naturligvis forbundet med en 
vis usikkerhed, da det ikke er sikkert, at arvelighedsgraderne er ens. Men pga. den begrænsede mængde 
data vil det være forbundet med større usikkerhed, hvis vi skal beregne arvelighedsgraderne selv. 
Alternativt skal vi vente 4-5 år med at beregne lineære indeks til vi har data nok, hvilket vil være ærgerligt. 
Tyskland, Holland og Svensk Varmblod offentliggør allerede lineære indeks og flere danske avlere 
efterspørger dem. Budgettet er 110.000 kr. til SEGES Kvæg for udarbejdelse af indeksmodellen samt 20.000 
kr. til SEGES Heste for udarbejdelse af visningsmodul i Hestedatabasen. Det blev besluttet at iværksætte 
projektet. Karina Christiansen har fået arvelighedsgrader fra Svensk Varmblod, men Tyskland og Holland vil 
ikke afgive dem. Arvelighedsgraderne kan dog også skaffes via videnskabelige publikationer. Karina 
Christiansen arbejder videre med det.  

 

Punkt 5: Brug af dommere til eksterne kurser. 

PS:  det er underligt at en DV-dommer holder foredrag i privat regi. Regionen bør informeres, og 
medlemmerne skal have lov til at komme. 

JP: Nana Grarup tjener ikke penge på det, men baseres på hendes interesse for springsporten. Hun er 
interesseret i at etablere samarbejde med regionerne.  

 

Pkt. 6: Definition af begrebet ”avler”. Hvem f.eks. er avler af et føl, som er et produkt af embryo transfer, 
hvis embryonet er købt af en anden avler? 

PS: Hvem er avler af embryo?  

JP: Skal på dagsorden i World Breeding for at få det afklaret. 



 

 

Pkt. 7 Regionernes generalforsamling: 

Region 1: Bedste generalforsamling længe.  
Mange fremmødte. God stemning.   
Det blev foreslået at producere en video om, hvordan de forskellige kåringer mm foregår? Hvad er det jeg 
skal? Information for nye avlere. Der er nogen, der gerne vil lave det. Hb finder forslaget godt.  

Region 2: Enormt god stemning over 50 fremmødte 

Region 3: God stemning. Der er et stort arbejde, og dyrt med billeder.  

Region 4: Havde Casper på besøg. Regionen har faldende medlemstal. Nedsat udvalg for at finde årsag. 
Stille og rolig knap – så godt fremmøde. 

Region 5: Stille og rolig – godt fremmøde. Alle blev genvalgt.  

Region 6. Godt fremmøde. God optimisme.  

Region 7: Godt fremmøde. Mere end 60 fremmødte – god stemning.  

 

Pkt. 8: Drøftelse af forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet (Bilag 2) 

Der er kun de forslag, hb selv har stillet.  

 

Pkt. 9 Hæderstegn: Der er ingen 

 

Pkt. 10: Godkendelse af dommer- og testrytterliste for 2022. (punktet kan evt. udsættes til det 

Se ny lister samt oversigt over konstituering. 

 

Pkt 10:  

Ulrik: Auktionsudvalg vil indarbejde i auktionsreglerne, at reklamationsret ophører efter 12 mdr. 

3 planlagte auktioner: Blue Hors, Elite og den regionale Nord/Syd auktion. 

 

Pkt. 11 Evt. 

Hvad er der blevet af ”Årets frivillig”? Det er RIDEHESTENS projekt.  
 

JP: indkalder til formandsmøde. 

 

 


