
Formandens beretning 2016   Sidste år var slet ikke så ringe – ikke bare for vores race – men for hele hestesektoren. Efter 7 års krise kunne man endelige fornemme, at det hele løsnede lidt op, og at der kom gang i hestesalget igen. Og der er gang i salgshestene nu; også for de unge heste. Der er endda solgt heste til udlandet. Det er flot gået.  Der kom i alt 19 føl til verden sidste år; et lidt mindre antal end vi har set de seneste år. Årsagen er naturligvis, at avlerne har holdt lidt igen med at bedække hopperne, fordi de har haft svært ved at sælge føllene fra tidligere årgange. Der vil nok komme ca. det samme antal i år, men i årene fremover forventer jeg en stigning, så vi når op på de 23 – 25 føl, som var det gennemsnitlige antal før krisen indtrådte. I det mindste er avlerne ikke holdt helt op med at bedække hopperne i to eller tre år, for det ville betyde, at der senere ville mangle årgange til salg.  Vores race var med stor selvfølgelighed repræsenteret på landets store dyrskuer, og det er blevet en populær race, som trækker mange besøgende til i staldene og på foreningens stand.   Kåringen, som nu kaldes basis avlsgodkendelse, løb også af stablen med 17 heste, som alle opnåede avlsgodkendelse. Og det var flotte point, de fik; både for eksteriør og for gangarterne.   Til årets DAMOCHA tog vi en stor chance. Vi ønskede at finde et sted, som havde alle de ønskede faciliteter og til meget rimelige penge. Ved at tilbyde konkurrencen til væsentligt lavere pris end de foregående år var vi godt klar over, at vi ville få et underskud, som var højere end tidligere. Men ved at finde et egnet sted til en lavere pris, så håbede vi, at der ville være så mange tilmeldte heste, at vi endte ud i nogenlunde det samme underskud, som konkurrencen har kørt med. Men det blev så lige ødelagt af de nye regler fra ANCCE, som kræver, at der skal være min. to dommere; 1 til den morfologiske bedømmelse, og 1 dressurdommer til rideprøven.   Om ikke andet, så stod der 33 heste i staldene på dagen, og to af dem kom hele vejen fra Sverige. Vejret var perfekt, og det blev en spændende konkurrence med flotte resultater. Og avlerne kan godt være stolte, for ud af de 33 heste, var de 20 heste af dansk opdræt. Her var det de unge heste, der tog championtitlerne, og det var meget fortjent.  I vil senere få præsenteret regnskabet for DAMOCHA 2015 af vores kasserer, og underskuddet er stort. Det er en meget dyr konkurrence at holde, og vi har selvfølgelig været det hele igennem for at se, om der kan spares på noget, og om der er noget, der kan undværes. Hvert 3. år får vi tilskud af ANCCE, men det er ikke nok til, at konkurrencen kan bære sig selv økonomisk. Så er det bare heldigt, at foreningen har en formue at tage af, men vi kan ikke gentage de lave tilmeldingspriser år efter år. Formuen er ikke kommet fra det ene år efter det andet. Det har taget flere år at opbygge, og vi skal passe på den og bruge den fornuftigt og sørge for, at den er intakt mange år fremover. Dog har vi besluttet, at de lave tilmeldingspriser vil være de samme, når vi afholder konkurrencen på Sjælland i år, så vi tilgodeser vores avlere og medlemmer på begge sider af bæltet.  



Promoveringen af racen er en af foreningens vigtige opgaver for ANCCE, og det gør vi i stor stil. Vi – her taler jeg også om medlemmerne – har sørget for, at vi er synlige; ikke kun til diverse hestebegivenheder rundt om i landet, men også via medlemmernes egne aktiviteter og i forskellige medier. Her er Internettet et godt udstillingsvindue med bl.a. Facebook, hvor der er oprettet indtil flere grupper til forskellige formål.   Foreningens hjemmeside er meget besøgt, her talte jeg 13.800 besøgende i februar måned, hvoraf størstedelen af hits var på salgshestene. Så der sker rigtigt meget lige nu. Lad os håbe, at det fortsætter i lang tid fremover.  Samarbejdet med ANCCE kører, som det skal. Og ANCCE laver lige så stille og roligt små ændringer i hele sektoren, så alle kan følge med. Især er jeg glad for, at de i langsomt tempo justerer på basis avlsgodkendelsen, for det skal i sidste ende kun være de bedste heste, som opnår godkendelsen. Tempoet kan vi kun glæde os over, for i samme takt bliver vores avl bedre og bedre. Avlerne får nye heste til, og andre har valgt at lægge deres avl helt om. Det skal blive meget, meget spændende at følge avlen i Danmark fremover.  De foregående år har jeg i min beretning sagt, at det måske var på tide, at der kom en ny formand til. Men ingen har haft mod på posten, som til tider kan være lidt storm omsust. Derudover kræver posten, at man har viden om racen, kender til medlemmerne og har tid til at være den person, der repræsenterer foreningen. Jeg tager dog hjertens gerne et år til, hvis ingen andre melder sig.  Det er – og har altid været – mit store ønske, at vores forening varetager sine forpligtelser og opgaver på bedste vis. Og derudover, at der er opbakning til arrangementer og forskellige nye tiltag. Det giver motivation og godt sammenhold. Og sådan skal det være, for det er nu engang vores (dyre) fritid.  Tak fordi I lyttede med.    


