Generalforsamling i Avlsforeningen Den Jydske Hest lørdag d. 28.
august 2021 på
Agro Skolen i Hammerum, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning.
Velkomst ved Formand Helle Dalsgaard, dejligt at se så mange fremmødte medlemmer. Vi
sang Livstræet.
Helle bød velkommen og er glad for den store folk er mødt op , selvom vi ikke er så
mange. Der er mange konfirmationer og andre arrangementer der også skal passes. Helle
fortsatte med mindeord om vores æresmedlem Jørgen Nielsen.
D. 7.juli 2020 blev Jydsk Hesteavl en ildsjæl mindre. Æresmedlem Jørgen Nielsen sov ind
efter efter et langt arbejdsomt liv omgivet af sine kære.
Jørgen var ophavsmanden til udbredelsen af den jydske hest på Sjælland i nyere tid og var
primus motor i dannelsen af Jydsk Hesteavl Øst i 1984, som han i øvrigt var formand for
fra 1985 frem til 2001. Han brændte for hestene både i avl og brug, og der er gennem
tiderne faldet flere prominente hopper og avlshingste fra hans adresse, senest husker vi
nok Aulum Model (Alex)1995 og Søbo Hannibal i 1986, hvor den i øvrigt blev
Sjællandspræmiehingst på Roskilde dyrskue – en præstation som ingen andre jydehingste
har gjort efter.
Jeg snakkede med ham første gang i midt firserne på Gørlev Skuet, som han jo også havde
en stor ære i sammen med Frede Nielsen. Jeg mønstrede hopper til kåring for Carlsberg
og var deroppe sammen med Louise og Mogens Holst. På skuet modtog jeg en flot
messing klokke for fornem og veludført mønstring.
Jørgen Nielsen favnede bredt var altid imødekommende og glad. Han var hjælpsom specielt
de yngre og nye jydeavlere blev der taget speciel meget af, både når det gjaldt avl men
også specielt brugen. Fællesskabet og sammenholdet betød rigtig meget for ham, og selv
da helbredet begyndte at svigte, havde han megen lune og var altid klar med en frisk
bemærkning.
Jørgen sad i bestyrelsen for Avlsforeningen Den Jydske Hest fra 1990- 2002 som
repræsentant for øerne. Han var en mand der gik stille med dørene, men havde sine
meninger, som han kæmpede for. I 2009 blev han udnævnt som æresmedlem, hvilket han
var stolt over, men allerede på dette tidspunkt gjorde helbredet, at han havde svært ved at
deltage i vores bestyrelsesmøder.
Vores kærligste tanker går til Birte og den øvrige familie, som nu må klare hverdagen uden
Jørgen – her er savnet størst.
Alle bedes rejse sig og mindes Jørgen Nielsen
Æret være Jørgen Nielsens minde
Valg af stemmetællere, Jonas Kristensen og Inger Iversen foreslået og valgt.
Valg af dirigent, Jørgen Elkjær foreslået og valgt. Jørgen konstaterede generalforsamlingen
var lovlig indkaldt.
Beretning 2020, ved Formand Helle Dalsgaard

Så står vi her endeligt, det har været et meget mærkeligt år, COVID-19 har haft
magten over os og stort set besluttet alt, hvad vi har kunnet foretage os. Det har

været et år med absolut det laveste antal arrangementer, jeg kan huske i mine 39
årige deltagelse i den jydske hest’s ve og vel. Nuvel Landsskuet har før været aflyst
pga Mund – og klovsyge i årene 1982 og 2001 og mystisk at det så med samme
årstals interval aflyses i 2020 - her ikke pest hos køerne men hos menneskene.
Året 2020 startede dog som sædvanligt med den årlige generalforsamling på
Agroskolen med en fin tilslutning som sædvanligt. Vi glædes i bestyrelsen over hvert
år, at så mange bakker op om generalforsamlingen, benytter dagen til at blive
opdateret på, hvad der sker i Den Jydske Hest og i øvrigt i hesteverdenen generelt. Vi
får talt med mange forskellige mennesker og vendt verdenssituationen, men ingen
havde dog nok forudset, at vi skulle lukkes ned i den grad, vi blev det i 2020.
Hingstekåringen 2019 blev vendt ligeledes hoppeprojektet i 2019. Herudover
diskuterede vi, hvordan tilskuddet skulle fordeles på bedækningerne i 2020, dels
synes vi ikke kun, det skulle være projekthingstene, dels fordi de jo kun havde
bundet sig i et år, men specielt også at det ikke skulle gå ud over den nye årgang
samt de ældre hingste. Hoppeejerne fik så frit valg på hylden til at vælge hingst med
forudsætningerne, at der skulle være ledige bedækninger samt 8 forskellige
oldeforældre. Muligheden for inseminering blev ligeledes vendt, da det kunne være
en fordel, at man måtte sende sæd rundt til de forskellige landsdele.
Lovgivningsmæssigt kan man dog ikke både bedække naturligt og tappe sæd til
inseminering i samme sæson. Jeg vil rette en stor tak til jer alle, der kommer og
deltager aktiv i generalforsamlingen, det er en fornøjelse.
Hernæst kom vi til hingstekåringen i samarbejde med Dansk Belgisk Hesteavl afholdt
på vippen til at Danmark blev lukket ned. I alt 10 hingste var tilmeldt og resultatet
var som følger:
Årets hingst/publikumsfavorit og fløjhingst 9 point og sølvmedalje:
Arthur af Veerst
Kåret med 8 point:
Malte, Huxi, Major, Herman, Thorups Spartacus, Cimon af Lavrens, Pittstops Jep,
Kasper
Kåret med 7 point:
Morgan

7 ud af de 10 hingste aflagde lydighedstest og bestod. Det var dejligt at se, og hen
gennem året er jeg blevet bekræftet i, at det er den rigtige vej at gå.
Dagen forløb uden problemer, der var en god stemning, pæn med publikums
opbakning. Der skal lyde en stor tak til Dansk Belgisk Hesteavl for samarbejdet - flere
heste giver flere publikum og mindre udgifter.
Herefter blev Danmark sat på stand-by. Alle dyrskuer samt de fleste arrangementer i
lokalforeningsregi blev ligeledes aflyst. Da kontakttallet faldt og restriktionerne blev
lempet fik vi lige nøjagtig muligheden for at holde vores fælles brugsweekend på
Rømø. En kæmpe succes med et fantastisk vejr, rammer, aktiviteter mv. En kæmpe
stor tak skal lyde til Den Jydske Hest i Sydjylland samt familien Krogh, der lagde hus,
marker mv til. Det var en oplevelse med eller uden hest, der bliver svært at leve op
til. Det sociale islæt var super, og jeg tror, vi godt kan sige, at alle higede efter socialt
samvær uden for boblen.
COVID-19 tillod også afholdelse af et par af vores kåringer, nemlig i Nibe og i Revsø.
Gørlev var aflyst pga forsamlingsforbuddet på 100, og da vi nåede til Lykkeshøj var
forsamlingsforbuddet nede på 50, hvilket gjorde, at vi besluttede at holde det som et
lukket skue kun med adgang for dommere og 2 mand pr hest. Det overholdt I til
punkt og prikke, vi livestreamede arrangementet – den jydske hest gik live for første
gang og måske, det ikke bliver sidste gang. Set i bakspejlet burde vi nok have speaket
lidt til optagelsen, så dem som kiggede med kunne finde ud af, hvilke heste det
drejede sig om. Der var et fint fremmøde af projektføl, både ved den ekstra
følfremstilling i Nibe men også de øvrige steder, var I medlemmer flinke til at bakke
op og møde frem. Det eneste der overraskede os var, at der ikke mødte flere 2års
hopper op, da fremstillingen var åben for alle efter som, der ikke havde været
afholdt nogle dyrskuer i 2020.
Årets hoppe blev
Louise Augusta fra Helle Dalsgaard, kåret med 10 point og guldmedalje samt vinder
af lydighedstesten.
Årets 2 års hoppe blev
Cecilia fra Helle Dalsgaard, hvor mønstrer Lasse Mathiesen vandt Hestens Værns
Mønstringsmedalje

Og endelig
Årets føl blev
Alberte fra Lene og Henning Kristensen
Lokalforeningerne har ligeledes i år bidraget på fornemmeste vis så langt
forsamlingsforbuddet kunne tillade til fælles arrangementer med primært brug for
øje. I er fortsat gode ambassadører for den jydske hest bliv endelig ved med det, for
det er stadig brugsheste, der er størst efterspørgsel på. Selvom COVID19 hærgede er
det fantastisk at læse alle I medlemmers beskrivelse af jeres oplevelser med den
jydske hest i beretningen.
2020 har været et år, hvor efterspørgslen har været større end udbuddet, salgslisten
har stort set været tom, og kom der endelig noget på, så var de solgt hurtigt.
Efterspørgslen har stadig mest gået på 4-8 års heste tilkørte eller redet, og de er
efterhånden svære at finde. Coronakrisen har helt sikkert medvirket til den store
efterspørgsel og omsætning af heste ikke kun jyder, men alle andre racer har også
oplevet en stor efterspørgsel for ikke at snakke om hundebranchen, hvor der stort
set ikke findes hvalpe til salg. Man må bare håbe, at interessen holder ved også, når
det igen bliver muligt at rejse verden rundt. Så derfor kære jydeavlere – se nu og få
ifolet jeres hopper – der er mangel på heste derude.
Facebook side og hjemmeside arbejdes der fortsat på, vi prøver løbende at komme
med tilpasninger og rettelser, så siden opdateres så hurtigt som muligt, men der vil
altid være plads til forbedringer. COVID19 har ligeledes også gjort, at vi alle er gået
lidt ned i gear og jeg tror, der ligger et stort arbejde i at få folk til at blive aktive igen.
Vi forsøgte os med nogle facebook konkurrencer som f.eks årets smukkeste føl m.fl.
men som I kan se, er det jo ikke en shit storm af stemmer, der afgør, hvem der
vinder. Tiltaget er fint, der sker lidt på siden, vi har fået lavet en lille klip om
beskæring, og der kan sagtens laves flere indslag og aktiviteter. Unge mennesker,
som brænder for disse ting, ville være fantastiske at få delagtiggjort i projektet
”promovering af Den Jydske Hest.
Ligeledes i år har det været muligt at søge tilskud til hingste og hopper, som har givet
afkom i 2019. desuden har vi jo ansøgt om deludbetaling til hoppeprojektet 1800,pr deltagende hoppe og her i januar 2021 ansøgt om slutudbetaling til
hoppeprojektet. Denne ansøgning har ikke været uden problemer, som jeg kort vil
forklare her. Der har været megen uro i organisationen/ledelsen af

bevaringsudvalget og selve udbetalingen er flyttet til Augustenborg, hvilket bestemt
ikke fremmer processen.
300.000 beskæring mail korrespondance-telefonopkald efter ansøgningkorrespondace Augustenborg- klagesag
OK har ligeledes i år sponsoreret os og endda med et større beløb, som en ekstra
hjælp her i Corona tiden i alt kr. 6296,25 Det varmer selvfølgelig i en slunken kasse.
Til sidst vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmerne, I forsøger stadig at hænge i og
bidrage på hver jeres måde – det har været svært pga COVID 19, men vi har da
nogenlunde kunnet holde bestyrelsesmøder, som vi plejer et enkelt aflyst eftersom
der heller ikke blev afholdt Landsskue 2020. 2020 har budt på nedsat aktiviteter hele
vejen rundt, men når der har været behov for hjælp har alle bidraget på
fornemmeste vis.
En stor tak til Morten Kargo og co for hjælp til EVA beregningerne 2020 og moralsk
opbakning, når de offentlige instanser skal takles.
Sine, Jette og Maia skal ligeledes have en stor tak for jeres deltagelse på
kåringsrunden, som sekretær, fotograf mv. uden jer var det svært at få det hele til at
gå op i en højere enhed.
SEGES har også beredvilligt bidraget med udskrifter til beretningen og til EVA
beregninger – fra Avlsforeningen Den jydske Hest skal der også lyde en stor tak til jer
alle. Med disse ord slutter jeg beretningen for 2020.

Avlsberetning 2020 aflagt på generalforsamlingen 28. august 2021
Så sidder vi her endelig og skal gøre status over avlen i 2020. Samfundet har været lukket
mere eller mindre ned, men det har heldigvis ikke været gældende for avlsarbejdet. Alle
racer har oplevet fremgang i salget og efterspørgslen på heste og bedækningstallet har
været stabil, nogle racer med fremgang og andre med let tilbagegang.

Det er svært at holde tungen lige i munden, da vi jo allerede har en masse information for
2021, men denne beretning begrænses til aktiviteterne i 2020.
Hos den jydske hest har der alt i alt været bedækket 96 hopper mod 125 i 2019, dvs en
nedgang på ca 20% Jeg ved godt at tallene for 2020 kan ændre sig lidt, men uden tvivl er
der en lille nedgang, hvilket undrer os, når nu efterspørgslen er stor, og der stort set hele
året ikke har været heste på salgslisten.
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2020 var det sidste år, hvor vi havde fået ekstra penge fra Bevaringsudvalget til uddeling, så
antallet af føl stadig kunne holde sig på et tilfredsstillende niveau.
Vi havde valgt at lade hoppeejerne selv bestemme, hvilken hingst de ville bruge, blot skulle
afkommet have 8 forskellige oldeforældre. Antal tilskudsgivende bedækninger pr hingst
blev igen beregnet via EVA programmet. Alle daværende levende hingste indgik i
beregningerne, og alle hingste fik forlods tildelt 2 bedækninger. Forventningen var 120
bedækninger. Den forventning holdt ikke helt stik, og ligeledes blev hingstene ikke udvalgt
kun på basis af tilskuddet.
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Dvs. at 54 hopper har grebet tilskuddet - en udnyttelse på 44% af de tilskudsgivende
bedækninger.
Ser man på valget af hingst, så kan jeg oplyse, at det gennemsnitlige slægtskab i 5
generationer er 1,53%, svingende fra 0 til 6,15%
Skal man konkludere på ovenstående bedækninger, må vi jo nok erkende, at kvalitet og
kåringsresultat betyder meget i udvælgelsen af hvilken hingst, man bruger til sin hoppe.
De 5 hingste med den mest sjældne afstamning, dvs. max. 10 bedækninger har kun
sammenlagt bedækket 7 hopper dvs. udnyttelsen er kun på 14% Modsat de hingste, som
har den mere brugte afstamning, og derfor kun har fået tildelt 2 hopper i alt 12 hingste, de
har sammenlagt bedækket 15 hopper dvs 62,5% udnyttelse.
Jeg ved godt, at da vi valgte hingst i foråret 2020, var vi ikke klar over, at årets føl 2020 faktisk
var et projektføl og endda ikke efter en af de bedst kårede hingste. Om denne viden ville
have ændret på udvælgelsen af hingst til vores hopper, ved jeg ikke, selvfølgelig kan der
også ligge andre forhold til grunde for hingstevalg. Min konklusion vil være, at man ikke
behøver at være så bange for at bruge en hingst, der er knapt så godt kåret, hvis man
ellers har en god solid hoppestamme bag sine avlshopper.
2020 var ligeledes året, hvor første årgang føl efter ”tilskudsbedækningerne i 2019 skulle
vurderes. I alt blev der fremstillet 26 ud af de 39 fødte projektføl til årets følskuer, som
ekstraordinært også var udvidet til kåringspladsen i Nibe, og det var en fin tilslutning. Der
var mange gode føl i blandt dem, og som før nævnt blev årets føl faktisk et projektføl.

Hvert år er det også spændende at følge brugen af unghingstene; jeg har jo altid sagt, at hvis
der er fremgang i en race, så burde den nye årgang jo være bedre end den forrige, dog
selvfølgelig med en vis variation. Ialt har årgang 2020 hingstene bedækket 20 hopper ud
af de 102 bedækkede hopper dvs ca 20%. det er nok lidt for få, normalt plejer det at ligge
omkring de 30% med lige netop dette år kan der være andre faktorer, som spiller ind jf
EVA beregningerne. Antallet er meget i kontrast til sidste år, hvor vi næsten var oppe på
70%, hvilket jo nok skyldtes, at der kun var tilskud til de nye unghingste.
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Følprocenten plejer vi jo også at vende. Kun Magnum og Malik sneg sig op på 10 eller flere
bedækninger i 2019, og der kom hhv 10 og 4 føl dvs følprocenten svang fra 83 til 40%
Oversigt over antal fødte føl 2020
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Ifolingsprocenten er i gennemsnit 70%, mens følprocenten ca 65% i gennemsnit.
Ifolingsprocenten er utvivlsom større, da ikke alle hændelser bliver registreret, hoppe død, føl
kastet mv. Vi kan i den jydske hest godt være tilfredse med disse tal, de er fuld på højde
med andre racer.
Jeg er sikker på, at vi kan klare os igennem avlen med en 70-80 føl pr år, men det kræver, at
vi tænker os godt om og planlægger avlen, så der er mindst mulig indavl.
En anden ting, som er spændende at følge, er selvfølgelig vores avlsmateriale, en ting er hvor
mange hopper, der bliver bedækket, en anden ting er hvor mange føl, der bliver født, men
det vigtigste er, hvor mange individer, der bliver kåret og dermed kan indgå i den videre
avl.
I 2020 blev der i alt kåret 10 hingste og 12 hopper. Årgang 2017 talte i alt 55 fødte føl, så det
vil sige at ca. 40 % indgår i den videre avl. Det er nogenlunde det niveau vi plejer at ligge
på, at ca 1/3 af en følårgang bliver avlsaktive.
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Sommerens dyrskuer kommer vi let hen over i denne beretning og derfor vil jeg gå videre til
opfølgning på årgang 2020 føllene – nemlig første årgangs projektføl efter
projekthingstene.
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H 2751 OSEGAARDENS GOLF

Y
21052 RA

H 2751 OSEGAARDENS GOLF

Y
20775 OFIE KYUNG

16-2020

H 2751 OSEGAARDENS GOLF

Y
LLE AF
20947 ROSENGÅRDEN

-05-2020

OSEGAARDENS
H 2746 JONATHAN

Y
21073 SBETH

ngst
oppe
ngst
oppe

20-2020
22-2020

ngst

OSEGAARDENS
JONATHAN

Y
21097 RKELYST'S SOFIE

26-2020

H 2746

-04-2020

OSEGAARDENS
H 2746 JONATHAN

20886 RKELYST'S MAJA

13-2020

OSEGAARDENS
H 2746 JONATHAN

Y
21070 EXANDRINA

26-2020

OSEGAARDENS
H 2746 JONATHAN

Y 21110 OSEGAARDENS MIA

25-2020

OSEGAARDENS
H 2746 JONATHAN

Y 21102NNA

16-2020

ANGSTRUPGÅRDES
H 2738 OMEGA

Y
21079 OLA

ngst

27-2020

ANGSTRUPGÅRDES
H 2738 OMEGA

Y 21101 HENA

ngst

-03-2020

H 2750 TOKHOLTS KAVI

Y 21010OSEGAARDENS SINE

ngst

13-2020

H 2750 TOKHOLTS KAVI

Y 20953HORUPS SARA

ngst
ngst
ngst
ngst
ngst

ngst

-11-2020

H 2750 TOKHOLTS KAVI

Y
OHANNE AF NYE
20896 SKOVVANG

oppe

-11-2020

H 2750 TOKHOLTS KAVI

Y 21037ERA

oppe

-03-2020

H 2749 HORUPS ARVE

Y
20988 MANDA

oppe

23-2020

H 2749 HORUPS ARVE

Y 21028 ARA

oppe

-04-2020

H 2757 EJRHØJGÅRDS CÆSAR

Y 20525NE

oppe

-05-2020

H 2757 EJRHØJGÅRDS CÆSAR

OSEGAARDENS
Y 20881 JOSEFINE

ngst

-10-2020

H 2757 EJRHØJGÅRDS CÆSAR

Y
20805 VIRA

H 2757 EJRHØJGÅRDS CÆSAR

OSEGAARDENS FRU
Y 20888 KJÆR

oppe

-01-2020

Se tabelI alt 39 registrerede projektføl 18 hoppeføl og 21 hingsteføl. I 2019 var der alt i alt udbetalt
tilskud til 64 parringer, så det giver levende føl procent på 61%. Som I jo allerede ved, har
vi forsøgt at samle hingsteføllene til fællesgræsning her i 2021, i alt 19 hingsteføl deltager -

herom i næste års beretning. I bestyrelsen ser vi frem til at følge disse føl og specielt at
vurdere, hvordan kvaliteten er af dem, når man ikke selv har bestemt
parringskombinationen.
Jeg vil slutte min avlsberetning her, en lidt speciel en af slagsen, da der jo allerede rent
avlsmæssigt er løbet meget vand i åen siden afslutningen af 2020, og det har været lidt
svært at holde begivenhederne adskilt. Jeg håber, selvom næste års beretning jo også vil
være meget præget af Corona, at tingene vil normalisere sig og vi kan afholde vores
generalforsamling umiddelbart efter årets afslutning.
Henning Kristensen: hvem tør at sætte et nyt projekt i gang, når man ikke er sikker på
efterfølgende at få de lovede penge udbetalt.
Hesteindberetning:
Jacob Gnistrup: gælder det også hvis man har færre end 4 heste?
Helle Dalsgaard: det tror jeg
Henning Kristensen: Hvornår træder det i kraft?
Helle Dalsgaard: Jeg ved det ikke, det er ikke helt færdigt
Jørgen Elkjær: man er ikke tvungen til at få sine heste slagtet selvom de er ikke udelukket
fra konsum.
Helle Dalsgaard: nej det skærer jo i mit landmandshjerte ikke at slagte, det er jo godt kød.
Annika Holmberg: har seges gået med til at nogle dyr ikke skal registreres
Sine Møller: Det er fødevarestyrelsen der stået for det.
Niels Holger Fisker: hvilke heste er det vi snakker om under transportforordningen.
Helle Dalsgaard: ved ikke helt hvilken forskel der menes. Tror mest det er vedrørende
slagtning.
Regnskab ved Henning Kristensen.
Henning gennemgik regnskabet for 2020.
Regnskabet blev godkendt.
Henning Kristensen gennemgik regnskabet:
Der er nogen der har betalt kontingent ud fra de nye satser.
Hvis projektet holdes uden for regnskab er der overskud på 15.000 kroner, vel at mærke
uden det tilskud på 25.000 vi tidligere fik fra Genressource udvalget.
Helle Hedelund Thomsen gør et stort stykke arbejde for at sænke prisen på produktionen
af beretningen.
Regnskabet er godkendt.

Valg til bestyrelsen
På valg er Helle Hedelund Thomsen, Henrik Jessen og Henning K Kristensen (ønskede
ikke genvalg)

Helle Hedelund Thomsen
Søren Bull
Jesper Bernth Sørensen
Henrik Jessen

34 valgt
36 valgt
23 suppleant
33 valgt

0 blanke
Valg af revisor. På valg er Søren Bull
Henning Kristensen er foreslået og valgt
Indkomne forslag: Ingen
Vedtægtsændring: Tegningsret
Vedtaget 44 stemmer JA og ingen NEJ
Valg af dommer til afstamningsbedømmelse. På valg er Jørgen Elkjær for en 2 årig periode.
Jørgen Elkjær: blev genvalgt.
Valg af dommer til hingstekåring. I 2021 fungerede formanden, Jonas Kristensen og Per
kristensen. Suppleant: Jesper B Sørensenn
Valg:
Helle Hedelund Thomsen
valgt
Valg af dommer til hoppekåring. I 2021 fungerer formanden, Jesper Themsen og Christina
Mattsson. Suppleant: Beinta Dam
Valg:
Henrik Jessen
valgt
Valg af mønstringsdommer. På valg er Karina Elkjær. Suppleant: Henrik Jessen
Genvalg af Karina og Henrik genvalgt som suppleant.
Fastsættelse af kontingent.
13.
Fastsættelse af kontingent. Familiekontingent. Kr. 800-, . Aktiv kontingent: kr.
600,- Bruger kontingent og passiv kontingent kr. 400, Ung i Jydsk hesteavl (<26 år)
kontingent. Kr. 300,Jacob Gnistrup: Kan de 1.100 kroner dække omkostningerne til hjemkåring
Jørgen Elkjær: det håber vi
Helle Dalsgaard: Tror hjemmekåring lige så stille er på vej væk.
Helle Dalsgaard: Vores følprocent er fuldt ud på højde med andre racer.
Jørgen Elkjær: De senere år er vi bedre til at holde vores føl i live, føl procenten er
stigende.

Ungeudvalget, orientering ved Bertram Sørensen:
Arbejder på at lave en tur i foråret, og undersøger muligheden for at lave noget i efteråret.
Man behøver ikke eje en jydsk hest for at være med som Unge medlem
Emilie Hedelund Thomsen, Julia Bjerrum og Bertram Sørensen sidder i udvalget.
Emilie stopper i ungeudvalget, nyt medlem er Kamilla Elkjær.
Virksomhedsplan for 2021
Hoppekåring:
Nibe: 11. september 2021
Revsø: 12. september 2021
Gørlev:18. september 2021
Viborg: 26. september 2021
Hjemmekåring: uge 37
derudover arbejder vi på at afholde dommerkursus,
Åben stald: Lokalforeninger vælger selv tidspunkt
Lokalforeningerne præsenterede deres aktivitetsplaner
Nordjyden: Lejrgården i Dollerup er sted for træf næste år den 12. 14. august.
Andre sager
I år er der ingen afkomstdiplomer der skal deles ud
Jette Ømark og Sine Møller fik gave for det store arbejde de lægger. Specielt på årets
kåringstur.
Som noget nyt og mod vores vilje skal vi sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer.
Henning Kristensen fik en gave, og tak for din tid i bestyrelsen. Du kan altid stille op igen,
du er jo stadig ung. Henning takkede.
Jesper Bernth Sørensen fik også gave og tak for de mange års arbejde som sekretær,
som nok bliver svær at erstatte. Det var ikke resultatet jeg havde håbet på men må
respektere generalforsamlingen. Håber dog vi stadig må trække på dine kompetencer.
Jørgen Elkjær takkede Henning og Jesper for altid at være engagerede og håber I fortsat
vil støtte op.
Eventuelt:
Jonas Kristensen: Synes skemaer fra kåring og følskue er rigtig godt, men hvad betyder
de enkelte krydser, hvordan vægtes de
Jørgen Elkjær glad for du bringer det op, vi synes der måske er lige i overkanten af
punkter. Men ellers skal en dommer kunne lave en beskrivelse ud fra skemaet.
Helle Dalsgaard: Skemaet blev indført for at man som dommer kunne blive blændet af at
se et stort flot dyr, og så ikke fik set benstillingen var helt skæv.
Det er svært at se hvordan vi kan lave noget vægtning.
Henrik Jessen: Skal vi have noget der vægter så man får en automatisk bundlinje, men
der skal også være en handlefrihed for dommerne
Christina Matsson: Vægtningen skal ikke være noget fast men variabelt så vi fx får bedre.
Helle Dalsgaard: Man er nødt til at vægte det man vil forbedre.

Jørgen Elkjær: takkede
Helle takkede for fremmødet, og håber vi ses på kåringspladserne og fremover kan få nogle
arrangementer uden Corona.

