Lokalforeningsmøde i Brande
d. 30. Maj 2018
Deltager:
Frieser Nord: Eline Larsen, Line Gautesen
Frieser Midt: Michelle S. Skou, Jeannette
Frieser Syd: Sara Frøsig
Frieser Fyn: Belinda Johansen, Kristina Skovløkke
Frieser Sjælland: Bettina Pinion
Frieser Øst: Lisbeth Mølgaard
Deltager fra bestyrelsen:
Færch, Egelund, Peter, Anders, Anna-Marie, Solveig.
Dagsorden:

1. Velkommen
Formanden bød velkommen til alle, som var mødt op. Det er flot at se, hvor stor en
interesse der var for at deltage i mødet.
Der blev lavet en præsentationsrunde rundt om bordret hvor hver især kort gav en
beskrivelse af hvem de var og hvor de kom fra.
2. Nyt fra de enkelte lokalforeninger
Hver repræsentant fra lokalforeningerne, havde undersøgt følgende:
a. Antal medlemmer
Midt: 27 medlemmer.
Nord: 91 medlemmer.
Syd: 15 medlemmer, og kæmper for at få flere.
Frieser Sjælland: 29 medlemmer.
Frieser Øst: 30 medlemmer.

Fyn: 40 medlemmer.
b. Hvilke eller hvor mange aktiviteter har lokalforeningerne i løbet af sæson 2018?
FYN: Ønsker ikke at lave shows. De vil gerne gøre plads til alle som skulle have lyst
til at være med i foreningen. Og de ønsker ikke at nogen skal føle sig dårligere eller
bedre til at ride.
Til gengæld er de meget opsat på at lave turer rundt til forskellige skove, strande og
stubmark fræs. De laver forskellige arrangementer så som klargørings aftener mv.
Men har desværre haft en del aflysninger af arrangementer pga. herpesvirus.
Ugen op til det fynske dyrskue, afholdes der et ridt igennem Odense for at lave
reklame.
Midt: Oplyser at de har forskellige shows hen over sommeren, bl.a. i Søndervig,
Horsens, Landsskuet og ved Shetlænder forenings 50 års jubilæum og ved EM i træk
og pløjning.. Efter sommeren vil de gerne afholde et fotoshots, evt. sammen med
Frieser Nord.
Øst: Ønsker af forsætte med at afholde stævner. Foruden dette har de en række
shows henover sommeren som bl.a. Roskilde dyrskue, Middelaldermarkedet i
Valbyparken, St. Hestedag mv. Foruden shows, tilbyder de også ekskorte, hvor de
allerede i år har haft den første konfirmation. Der oplyses at der trænes ca 1 til 2
gange om måneden. Op til shows er der flere trænings gange.
Sjælland: Oplyser at de har 11 shows på sommerens program. De har bl.a. med til
Store Hestedag, Børnenes dag i Ringsted, Middelaldermarkedet i Ringsted mf.
Syd: Har deres berømte tur til Rømø i September, de arrangere foder aften til
Oktober fra Nordic Horse. Der oplyses at foreningen har fået mange medlemmer,
pga. deres Rømø tur. Der har været arrangeret adskillige clinics, men pga. for få
tilmeldte, er flere af disse desværre blevet aflyst.
Nord: Har været på besøg hos Osterhoof, hvor der bl.a. har været foredrag om avl
og frieser hesten. Foruden besøget, fortælles der at de har ca. 10 shows, som de
skal ride henover sommeren. Nord arrangerer ligeledes strandturer, fotoshots, og
d. 27.oktober afholdes der dressurmesterskab.
c. Planer for fremtiden
Fyn: Vil til oktober gerne afholde et kursus med lange linier, samt et foredrag om
fodring.

Midt: Vil gerne i fremtiden udbrede Frieser Midt, samt have et godt samarbejde
mellem lokalforeningerne og DFF. De ønsker fremadrettet at der fortsat afholdes
shows, samt massage til hesten og dyretelepati.
Nord: Vil gerne fortsætte det gode samarbejde med lokalforeningerne og DFF. De
har fuld fart på, og det ønsker de at fortsætte med i fremtiden.
Sjælland: Oplyser at de gerne vil fortsætte med at komme ud til deres faste show
steder, og vise frieser hesten frem så meget som muligt.
Øst: Vil holde stævner, og shows. Samt vise frieserhesten frem. De vil gerne prøve
at sprede sig ud over alle punkter, og vil gerne dyrke lidt mere inden for miljø
træning.
Syd: Er blevet spurgt om de til næste år kan stille 11 heste til et teater show.

3. Nyt fra DFF
Der afholdes 2 kåringer i år. Den første er i Ringsted d. 14/7-18 og anden kåring er d. 18/818 i Revsø.
I den forbindelse ønsker DFF at lokalforeningerne kommer og giver et show. Tilmelding til
dette skal ske til Peter Toftegaard.
DFF vil gerne arrangere stævne og Clinic, hvilket vil ske sidst på sommeren, start efteråret,
og igen til næste sæson, hvor foråret også vil komme i betragtning. Placeringen til disse
arrangementer vil blive centralt som muligt for alle.
Endvidere tilbyder DFF at hvis lokalforeningerne ønsker et sponsorat fra DFF i forbindelse
med at de afholder af stævner. er man velkommen til at ansøge skriftligt til DFF’s formand.
4. Dyrskuer
DFF vil komme til så mange dyrskuer som muligt, for at støtte op omkring de deltagende,
om man rider show eller er udstiller.
5. Eventuelt
• Der er efterspørgsel om information i forbindelse med hingstekåring i Holland. DFF
laver en fællesgruppe på facebook, hvor der løbende vil komme informationer om tid
og sted hvor kåringen afholdes, og forslag til hvor man kan bo.
•

Spørgsmålet om man skal være medlem af DFF for at udstille en frieserhest på landets
dyrskuer kom igen på tale. DFF opfordrer selvfølgelig alle til at være medlem af DFF, da

det ikke ville være muligt at udstille KFPS frieserheste i DK hvis ikke der var et DFF. Men
som vores vedtægter er pt er det ikke et krav som DFF kan stille. Der må vi henvise til
de enkelte dyrskuers retningslinjer.
•

Solveig og Michelle går i samarbejde med lokalforeningerne om at starte en klub op, for
stævner.

•

DFF har en foreningsforsikring som man kan tegne, og alle lokalforeninger burde
undersøge dette.

•

Der er kommet ny persondatalov regler. DFF arbejder på at lave en skrivelse til
medlemmerne omkring denne persondatalov og at DFF naturligvis opbevarer al
persondata på lovlig vis. DFF beder alle lokalforeninger, om at gøre det samme.

•

Der bliver også oprettet nye Tro og love erklæring til alle DFF arrangementer I
forbindelse med Herpesvirus udbrudene.

•

Fødevarestyrelsen har sat regler for at føl skal være chippet, inden at de går ud over
grænsen. SEGES er meget imod dette, da det er ud for heste dyrvelfærd.

•

Til næste år vil der komme en APP fra SEGES, hvor man kan kan slå mange spørgsmål
op vedrørende regler og love for heste. Bla transport regler.

•

Der er stemning for et møde igen i år med DFF og lokalforeningerne, hvilket DFF vil
arrangere til efteråret.

Ref. Peter Toftegaard Nielsen

