
Bestyrelsesmøde. Den 8 okt.2017, Lindved. KL.11:00 
Tilstede: Michael, Lillian, Hardy, Helge, Niels Peter og Solvej 
Ikke tilstede: Kasper 
  

1. Evaluering af kåring og avls championat. 
Kåringen forløb som planlagt og bestyrelsen var godt tilfreds med den store opbakning til 
kåringen og avlschampionatet.  

2.  Dyrlæge kontrol af ny kårede hingste. 
Fremadrettet skal hingste tjekkes i forhold til den dyrlægeerklæring, som bestyrelsen har 
lavet. 

3. Kåring 2018 (henvendelse fra HS). 
8-9. september 2018 på Revsø Rideklub ved Sommersted, forventer vi at afholde kåring/ 
avlschampionat eller kåring/DM sammen med haflingersport. 

4. Evt. henvendelse fra medlemmer. 
Der har været en henvendelse omkring, brug af ikke kåret hingst til at bedække med, og 
om den kan stille til kåring i HADK efterfølgende. Bestyrelsen opfordrer til, at der ikke 
bedækkes med hingste, som ikke er kåret, men vi kan desværre ikke forbyde det.  
Henvendelse fra de nordiske lande, omkring de kan stille til kåring ved os. Vi ser 
umiddelbart ikke at det burde kunne være et problem, men vi bør tjekke op på det med 
SEGES 

5. Redegørelse fra de forskellige dyrskuer i DK. 
Michael fortalte om det fynske dyrskue og roser Maria for hendes store arbejde.  
Michael vil gerne være behjælpelig med at få gang i de sjællandske haflingere, ved blandt 
andet at være repræsentant på Roskilde dyrskue, såfremt der medlemmer der udstiller på 
skuet.  
Horsens forløb fint med et flot antal deltagere og et fint show. 
Herning var der et flot antal deltagere og en god opbakning til foreningens show. Vi vil 
arbejde med showet igen til næste år. 

6. Evaluering materialprøven. 
Sparatacus bestod hans materialprøve, men Norway og Gandrupgårds Hope dumpede 
begge på udholdenhedsprøven. Der bliver sendt en klage ind på Gandrupgårds Hope fra 
ejer, da den karakter hun fik på udholdenhedsprøven ikke afspejlede hendes prøve. 
Vi har modtaget et forslag fra Svend, om at det skal være valgfrit om hestene skal vises i 
løsspringning før eller efter springning med rytter, vi vil tage det med til evalueringsmødet. 

7. Facebook. 
Vi prøver med lidt flere forskellige tiltag på facebooksiden, så vi kan brede budskabet 
omkring racen. 
Lave et opslag med hvilke arrangementer medlemmerne/folk gerne vil have foreningen 
skal arrangerer. 

8. Nye aktiviteter. 
Lillian og Solvej har set et opslag fra Helgstrand omkring at man kan få en guidet tur 
deroppe, som vi vil undersøge muligheden for en tur derop.  
Vi er modtagelige for indkommende forslag fra medlemmerne. 

9. Nye medlemmer. 
Vi efterlyser medlemmer som ønsker at være del af foreningens mentor/besøgsgårde.  
Ideen er at interesserede kan henvende sig til HADK-medlemmer der er med i 
mentorordningen med henblik på besøg, for at høre om racen og se haflingeren.  
Der vil blive lavet en fane på hjemmesiden hvor at de forskellige gårde vil være nævnt.  
Vi vil arbejde på at finde løsninger på at få flere nye medlemmer. 

10. Økonomi. 
Ca 71500 kr. i kassen. 
Der er 57 medlemmer pt.  

11. Hjemmeside. 



Hvis man har noget til hjemmesiden så send det til Solvej og så vil hun kigge på det og 
ligge det på hjemmesiden som har relevans for vores medlemmer. Vi modtager gerne 
medlemshistorier omkring jeres oplevelser med jeres haflingere.  
Vi vil arbejde på at få lagt vores nyhedsbreve på hjemmesiden. 

12. Ændringsforslag til GF 2018. 
Lillian renskriver forslagene fra bestyrelsens side. 

13. Seges og WHZSV. 
Se referat på foreningens hjemmeside, under WHZSV omkring det sidste møde der er 
afholdt. 

14. evt. 
Solvej er bindeled mellem arbejdsgruppen omkring EM 2018 og bestyrelsen.  
Generalforsamling finder sted den 24.03.2018, stedet kommer senere. Næste 
Bestyrelsesmøde finder sted den 14.01.2018 
Vi skal have lave en "opskrift" på hvad man skal have styr på i forhold til at tilmelde heste 

der ikke har dansk pas. 


