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Den 28. februar 2022 

 

Medlemsmøde – online den 13. januar 2022 
Midt i januar 2022 blev et nyt tiltag introduceret i foreningen – nemlig et online-medlemsmøde. Mødet var sat op 
som et virtuelt møde, hvor der blev sendt et link ud til alle medlemmer på mail. Selvom det for mange kan være 
nyt at skulle til møde online, så gik 75 medlemmer online – flere medlemmer havde rundt om i landet samlet sig 
om den samme skærm, så det reelle tal er en del flere, hvilket er positivt.  

Mødet forløb uden de store ’tekniske uheld’ og der kom mange gode inputs fra deltagerne. Mødet var inddelt i 
tre temaer, som overordnet handler om, hvordan bestyrelsen er med til at facilitere en udvikling af foreningen 
fremadrettet.  

Temaerne der blev drøftet til mødet var; den gode forening, det gode arrangement og den gode bestyrelse 
/ det gode medlem.   

Fjordhesten som racehest er i de senere år blevet enormt populær som brugshest, hvilket også afspejles i, at vi 
er blevet en del flere medlemmer – særligt medlemmer som har Fjordhesten som ride- og konkurrencehest. 

De seneste 5-10 år er der sket mange gode tiltag i foreningen – mange af de store avls- og ridearrangementer 
har været i en rigtig god udvikling, hvor tilslutningen hvert år er blevet større. Fjordhesten er blevet en populær 
race, som mange brugere efterspørger.  

Foreningen har som formål er at fremme avlen og øge interessen for brug af Fjordheste. 

Med medlemsmødet tog vi hul på de næste tiltag, som skal til for at fortsætte udviklingen af foreningen i 
fællesskab. Under mødet kom der rigtig mange gode input fra jer medlemmer – nogle meget konkrete og andre 
på et overordnet niveau. Der blev taget noter undervejs, som bestyrelsen vil konkretisere efter bedste evne og 
sætte op som temaer på kommende medlemsmøder, hvor vi forhåbentligt kan mødes fysisk. 

Bestyrelsen vil gerne sige mange tak for et godt og konstruktivt møde, hvor mange medlemmer kom med gode 
forslag og refleksioner. 

 
Generalforsamlingen, søndag den 6. marts 2022 
Søndag den 6. marts er der indkaldt til ordinær generalforsamling, kl. 11.00, på Hotel Hedegaarden i Vejle.  

Husk, at du skal tilmelde dig generalforsamlingen senest den 1. marts 2022. Du tilmelder dig ved at logge ind 
under medlemsdelen på hjemmesiden, hvor du finder tilmeldingsmodulet på forsiden.  

Du finder dagsorden, indkomne forslag og årsregnskab på hjemmesiden og på Medlemsforum Fjordhesten 
Danmark (facebook).  

Du finder printvenlige versioner af dagsorden, indkomne forslag og årsregnskab på Medlemsforum Fjordhesten 
Danmark (facebook).  

Har du problemer med at melde til generalforsamlingen, skriv gerne til Formand Henrik Munch, 
formand@fjordhest.dk  

Vi ser frem til en god generalforsamling i Vejle. Vel mødt "#$% 

 

 

 



 

 

Ny kalender på hjemmesiden – gør det lettere at have overblik 
Som noget nyt er det nu muligt at have helt styr på alle de begivenheder i foreningen. Aktivitetskalenderen på 
hjemmesiden er opdateret og opsat på den måde, at du kan downloade den direkte til din egen PC, tablet eller 
telefon. Begivenhederne bliver på den måde ’sat ind’ i din egen kalender og du går dermed ikke glip af vigtige 
fjordheste-datoer.  

Du finder aktivitetskalenderen på forsiden af hjemmesiden. 

 

Sponsoraftaler  

OK 

Støtter foreningen økonomisk med et beløb som udbetales en gang om året. Beløbet baserer sig på jeres køb 
af brændstof, el og mobiltelefoni. Det eneste I skal gøre, er at tilknytte Fjordhesten Danmark til jeres OK-kort 
eller i OK-appen, så klarer OK resten. 

 

Urtefarm 

Hver gang du handler hos Urtefarm og anvender rabatkoden – FEGIFF5LWF – opnår du som medlem af 
Fjordhesten Danmark 15% rabat på dit køb. 

 

EM og championat for Fjordheste 
I uge 30 kan vi endelig samles til det længe ventede EM og selvfølgelig også vores championater. 

Du kan indberette dine kvalifikationer og får herefter en godkendelse, hvis du opfylder kravene. 

Kvalifikationerne vedhæftes med link i en mail sammen med hestens navn, rytter/kusk navn og 
medlemsnummer. Husk hesten skal være på startretlisten – listen ligger på hjemmesiden og er opdateret 

senest den 7. marts 2022.  

Rytterkategorisering – Godkendelse af kvalifikationer 

Nu hvor der er åbnet op for at sende sine kvalifikationer til EM ind til godkendelse, vil vi I SU gøre opmærksom 

på, at det er vigtigt at have styr på sin rytterkategorisering. Dette er specielt relevant for Junior springrytterne, 

der rider på kat. 2 ponyer. 

Har du en kat. 2 pony, og starter LA i metode eller 90 cm i B0 og ikke har en rytterkategori 2 (og derfor jvfr. 
DRF´s reglement IKKE må starte denne højde), så vil din kvalifikation IKKE være gældende. 

Kvalifikationshøjden i junior spring er 2 X 80 cm fejlfrit til 2 forskellige stævner. Skulle der komme kvalifikationer 

ind, og du har en kat. 2 pony og din kvalifikation er i en højere højde end 80 cm, kan du derfor blive bedt om at 

indsende dokumentation på, at du har en rytterkategori 2. Dette opgøres automatisk til C stævner, men til D 

stævner er det rytterens eget ansvar at have styr på dette. 

Husk at du skal sende dine kvalifikationer og spørgsmål til kval@fjordhest.dk.  

Du kan læse mere om kvalifikationskravene her:  

https://www.fjordhest.dk/wp-content/uploads/2021/11/Kvalifikations-krav-EM-2022.pdf 

 

 



 

 

Hoppe-, vallak og medaljekåring 2022 
Uge 28 2022 er ugen hvor årets hoppe- og vallakkåring foregår. 

Torsdag den 14. juli på Ålestrup Rideklub 

Fredag den 15. juli på Åmosegård 

Lørdag den 16. juli i Egum, hvor der ligeledes vil være medaljekåring søndag den 17. juli. 

Vi håber på at se mange hopper og vallakker til en forrygende kåringsuge.  

 

Vi arbejder ligeledes på at få en september-kåring på Brønderslev Rideklub – nærmere herom følger i næste 
nyhedsbrev. 

 

Møder med lokalforeningerne 
De seneste uger har vi været i dialog med de enkelte lokalforeninger – dog afholdes møder med de sidste i 
kommende uge. Vi har afholdt møder med hver enkelt lokalforening for at komme tættere på, hvad der rører sig 
i den enkelte lokalforening og hvordan en fremtidig samarbejdsstruktur kunne se ud.  

Møderne har båret præg af nogle fantastisk engagerede og positive lokalforeninger, som virkelig brænder for at 
lave gode og indholdsrige foreningsaktiviteter. Det har været meget givtigt for bestyrelsen at få talt med jer alle 
sammen og vil her i nyhedsbrevet gerne takke jer for det store engagement og de mange positive indspark. 

Selvom vi i nyhedsbrevet i december skrev, at vi ville bestræbe os på at afholde et fælles lokalforeningsmøde 
ultimo februar, har det desværre ikke kunnet lade sig gøre – det er dog ikke udskudt på ubestemt tid. 

I løbet af uge 10 bliver der sendt en invitation ud til lokalforeningerne om at deltage i et lokalforeningsmøde, 
søndag den 3. april 2022. Der vil være mulighed for at deltage både fysisk og online – og med en lille 
overraskelse til de foreninger, som ikke har mulighed for at komme fysisk.  

Vi glæder os meget til at se alle foreninger. 

 

 

Har du spørgsmål? 

Skriv gerne til os på info@fjordhest.dk  

Formand, Henrik Munch, formand@fjordhest.dk 

Næst.fmd, Line Kraghede Jensen, line@fjordhest.dk 

Kasserer, Tina Cornelius, tina@fjordhest.dk 

AU fmd., Karl Krogh, karl@fjordhest.dk 

AU, Charlotte L. Kristensen, charlotte@fjordhest.dk 

SU fmd., Maria Pejtersen, maria@fjordhest.dk 

SU, Nanna Flou, nanna@fjordhest.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen, Fjordhesten Danmark 

 


