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Det var et meget stille år, vi havde i 2017. Ingen basis avlsgodkendelse og intet 

DAMOCHA. ANCCE har strammet minimumsantallet for avlsgodkendelsen, så der skal i 

hvert fald stille 10 heste, før ANCCE sender en dyrlæge til Danmark. I 2016 var der 8 

heste, og her måtte foreningen betale hele gildet selv. ANCCE står som regel for 

flybilletten og betaling af dyrlægen, mens foreningen afholder udgiften til hotel og 

diæter. Derfor måtte vi sætte beløbet for en avlsgodkendelse op, da vi for første gang 

havde underskud på avlsgodkendelsen i 2016 pga. afholdelse af alle udgifter.  

 

DAMOCHA er meget dyrt at afholde, og vi har altid haft underskud på championatet. 

Gebyret for deltagelse dækker ikke alle udgifter, og vi har forsøgt at holde gebyret 

lavt for at få deltagere nok. Championatet er meget vigtigt for især avlerne, da det er 

en uddannet dommer fra ANCCE, der kommer herop og bedømmer hestene. I snit har 

der været et underskud på ca. 10. – 15.000 kr. på championatet, mens der har været 

et nogenlunde tilsvarende overskud på avlsgodkendelsen. Så de to aktiviteter gik 

sådan cirka lige op rent økonomisk. 

 

Så prøvede vi i 2 år i træk at sætte gebyret for championatet endnu længere ned og 

brugte en god bid af formuen til dette forsøg. Her taler vi så et underskud på mellem 

30. – 50.000 kr. Så formuen fik hurtigt ben at gå på. Men det forsøg gav ikke mange 

flere deltagere. Det lå stadig på 25 – 32 tilmeldte heste. Vi havde håbet på mellem 30 

– 40 heste. Konklusionen blev, at vi ikke formår at afholde championatet hvert år, når 

foreningen ikke har anden indtjening end den smule, den tjener på stambogsydelser. 

Så hellere spare op i 1 år, og så afholde championatet året efter, vel vidende at der er 

penge til det. 

 

Medlemsbladet haltede også. Jeg måtte hive og flå i medlemmerne for at få bare en 

smule, så jeg ikke skulle sidde og opfinde nogle artikler. Og ærligt talt, jeg har ikke 

tid til at bruge så mange timer på at sætte et blad op og udgive det, når jeg skal 

sørge for alt selv. Det, jeg har liggende, udgiver jeg nu, og det bliver det sidste blad, 

jeg laver for foreningen. Nu må andre tage over, efter jeg har lavet det i så mange år. 

 

Og det fører mig så en tur ned af minde alléen. Jeg var med til at starte foreningen op 

i 1994 sammen med Susanne og Michala Bandier. Senere kom Ulla Perregaard til, 

men det endte skidt. De kunne ikke enes, og det endte med endnu en forening. I 

2000 blev de to foreninger så slået sammen under det nuværende navn med stor 

hjælp fra Jefatura de Cria Caballar (militæret), som dengang varetog stambogen. I alt 

har jeg siddet i foreningens bestyrelse i 23 år; heraf de sidste 9 perioder som formand 

og som stambogsarbejder i 10 år. Sidstnævnte har været noget af det mest 

spændende ved at arbejde i foreningen, og det har helt klart også været det område, 

som har haft den største evolution. 

 



Det har hele tiden været min plan at overdrage formandsposten til nyt blod i år, og så 

i stedet fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem og udelukkende varetage 

stambogsarbejdet sammen med Zuzette Kraft. Og så senere uddanne en 

stambogsarbejder mere, så jeg helt kunne slippe foreningstøjlerne og få tid til alt det, 

jeg så gerne vil i mit liv: Være noget for min hest, for eksempel, og kun have én hest, 

og ikke flere og konstant rende rundt med en trillebør, i stedet for at komme ud at 

ride. For det er nu engang derfor, jeg har hest. 

 

Jeg havde virkelig troet og håbet på, at jeg kunne takke af på en pæn måde, men 

sådan skulle det ikke blive. Jeg gik rent faktisk før Påske, men lovede bestyrelsen at 

tænke over det til efter Påske. Men jeg har ikke ændret mening. Tværtimod har 

yderligere debat på Facebook gjort, at jeg holder fast i min beslutning.  

 

Det helede startede med diskussionen omkring Anne Birgitte Krogh som 

racerepræsentant på Roskilde Dyrskue. At Anne Birgitte ikke havde betalt sit 

kontingent, som lovet, var sådan set det mindste problem. Der ligger et andet forhold 

bag, som en frustreret og dybt uenig bestyrelse ikke kunne komme overens om at 

melde ud til medlemmerne. Bestyrelsen ønskede nemlig ikke at stille Anne Birgitte i et 

dårligt lys, og/eller at medlemmerne begyndte at spekulere i, hvad det dog var for et 

forhold, der gjorde, at bestyrelsen ikke ønskede Anne Birgitte som racerepræsentant i 

år. Dette må Anne Birgitte selv fortælle jer om. Hun taler med flere af jer i forvejen. 

 

Så nærmede generalforsamlingen sig, og på grund af problemer med mailinglisten til 

medlemmerne, blev indkaldelsen sendt ud for sent. Jeg måtte træde til og sende den 

rundt, da det lykkedes mig at få mailinglisten til at virke. Den forsinkelse kastede i jer 

over og gav jer lejlighed til brok og bebrejdelser; især mod mig, til det gik op for jer, 

at det aldrig er formandens opgave at sende indkaldelsen ud. Det har altid været 

sekretærens område. 

 

Der, hvor filmen så knækker for mig, det er, at medlemmerne vælger at være så 

barnagtige, at de benytter sig af en hemmelig gruppe til diskussioner og bagtalelse. 

En gruppe, hvor jeg naturligvis ikke er inviteret til at være medlem af. Om jeg forstår, 

hvorfor I vælger at gå til røven og sprede tyndskid, i stedet for at gå direkte til 

hovedet og få nogle ordentlige og konkrete svar.  

Men, what comes around, goes around! Alt, hvad der blev skrevet, kom mig for øre, 

og jeg må sige, at jeg er rystet og ked af det. Og det var lige nøjagtigt det, der slog 

hovedet på sømmet. Hvorfor i alverden skal jeg dog bruge min fritid på så mange 

timers arbejde, når det ikke bliver påskønnet, og at andre mener, de kan gøre det 

bedre. 

 

Pas godt på foreningen og på hinanden. Held og lykke. 

 

Charlotte Eichel Larsen 


