
 

 
 
Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet 

Odense den 12. oktober 2013 
 

Referat af møde mellem DIs Avlskomité og dommer/official 
gruppen den 4. oktober 2013 på Knudsens Gård, Odense. 
 
Tilstede: Jan Thye (JT), Kristian Skammelsen (KES), Kirsten Junker (KJ), Karen Malene 
Andreasen (KMA)(ref), Susie Mielby (SM) John Siiger Hansen (JSH), Kristiane Klindt (KK), Lotte 
Berg (LB), Per Henriksen (PH), Bent Rune Skulevold (BR), William Flügge (WF), Bjarne Poulsen 
(BP), Tenna Salmonsen (TS), Claus Lindblad (CL), Michael Boberg (MB)  tilstede DI Formand 
Torben Haugaard. 
 
Dagsorden: 

 
1. Ideer til videre udvikling og organisering af avlsarbejdet 

  
2. Nationaldommergruppe og officials, uddannelse fra 2014 

 
3. Status, FEIF dommere, Nationaldommer, officials 

  
4. Status, kåringer, dyrskuer 

  
5. Status sundhedskontrol 

  
6. Hingste afprøvning 

 
7. Hippologi 

  
8. Kåringer og dyrskuer 2014 

  
9. DI – DIA – dommergruppe, opgaver hvordan og af hvem 

  
10. Eventuelt 

 
Ved mødets start blev på ønske fra dommer/official gruppen tilføjet et punkt til dagsordnen: 
 
1a. Kommunikation og samarbejde 
 
 
Behandling af punkt 1a: 
 
I oktober nummeret af Tölt skrev DIA om idéer til videreudvikling og organisering af 
avlsarbejdet, og de beskrevne svagheder gav anledning til stor debat mellem dommergruppen 
og DIA. Det var en diskussion, der tog sit udgangspunkt i en swot-analyse, hvor især sætningen 
om, at dommergruppen og officials var nedslidte udløste en hed og meget langvarig debat. 
Swot-analysen var baseret på input DIA har fået fra medlemmerne/fremvisere på 
kåringspladserne, i løbet af året og via de e-mail adresser, som var blevet oprettet for at give 
medlemmerne mulighed for at give input til DIA og bestående mailadresser DI / DIA. 
  
Herunder blev også diskuteret de økonomiske stramninger i forbindelse med afholdelse af 
kåringerne, som har været nødvendige for at overholde det budget, der blev givet mandat til på 
generalforsamlingen i 2012.  
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Behovet for tæt styring af økonomien har medført, at der er blevet strammet meget op på 
overholdelse af DIs forretningsordnen vedr. refundering af omkostninger til komitémedlemmer 
og officials. 
 
De økonomiske stramninger har også nødvendiggjort, at tænke nyt og skære ned på nogen af 
omkostningerne. Det har ramt på de ”bløde” værdier. Herunder blev også diskuteret 
omkostninger ved brug af hhv. danske og udenlandske dommere. Der var enighed fra alle sider 
om, at det er DIA Avlskomiteens ansvar, at beslutte hvilke dommere, der dømmer de danske 
kåringer. 
Der er enighed om at alle i dommergruppen skal følge anvisninger i DI Forretningsordenen, heri 
indsendelse af udlæg og kørselsomkostninger, 
DI Vedtægter og DI Stambogsreglement. 
 
Den langvarige debat under punkt 1 / 1a. betød, at øvrige punkter ikke blev behandlet.  
 
Der var fremsendt et forslag til videre uddannelse af nationale dommere og officials. 
Baggrunden for dette forslag er, at DI i det kommende år gerne vil sætte fokus på uddannelse. 
Der blev desværre ikke tid til at fremlægge forslaget. Dermed blev der heller ikke igangsat 
planlægning af uddannelsesaktiviteter. 
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