Fællesmøde med Avlsledelse
Afholdt d. 07.01.2017 hos John Villadsen

Deltagere: John Villadsen, Louise Østgaard Larsen, Hans Hedemand, Pernille Lynge,
Conni Lynge, Kasper Petersen, Anett Bjerring Christensen, Jens Ole Sørensen, Jens
Mouritsen, Jens Søgaard og Lene Thaulow
Afbud : Lars Thomsen, Linea Fogh Pedersen
Pkt.1: Siden sidst:
Pkt.2: Avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning: Hvad mener hvert medlem af
avlsledelsen at den byder ind med og hvor er dens kompetencer. Skal der nye medlemmer ind i
avlsledelsen. Er samspil mellem bestyrelse og avlsledelse godt nok. Evt. nye medlemmer
Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning
Pkt.4: Hingstekåring:
Pkt.5: Stationsafprøvninger:
Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer:
Pkt.7: Følskuer:
Pkt.8: Dommere:
Pkt.9: Avlsplan, tilretninger m.m.
Pkt.10: Evt.

Ad.Pkt.1: Ingen bemærkninger
Ad.Pkt: 2: pernille Lynge ønsker at træde ud af Avlsledelsen for at få bedre tid til
bestyrelsesarbejdet. Der er foreslået tre nye emner til Avlsledelsen. De kontaktes.
Opgaver imellem medlemmer er ændret. Se referat fra Avlsledelsen.
Ad.Pkt: 3: Pernille og Louise laver beretning.
Ad.Pkt: 4: Fint med at hingstene bliver løssprunget før de skal på fast bund.
Fast bund, de skal løbe op ad, ude på asfalten . NF stiller selv med deres hjælpere.
Ad.Pkt.5: Der bør stilles større krav til træningsleder omkring foder og kondition.
Conni tager kontakt til Nikolai.

Ad.Pkt.6: Nogle hopper har været for dårlig forberedte, udstillere får en dårlig oplevelse. Hvad kan
man gøre for at udstillerne får indsigt i, hvordan en pony bør fremvises. Kan der som forsøg
speakes, når rytterne rider, hvad dommerne bedømmer, og ønsker at se.
Testrytter, der kan godt stilles krav til størrelsen på rytter.
Ad.Pkt.7: Fint med føllene på fast bund. Dette gør vi igen i år.
Ad.Pkt.8: Ingen ændringer
Ad.Pkt.9: Der er konstatateret Myotoni i afkom efter NF-hingsten Kantje’s Ronaldo. Der bør følges
de samme regler som CA. Hopper, hvor der bruges en hingst med Kantje’s Ronaldo-blod, de skal
fremadrettet testes for Myotoni. Dette er indført test for hingste, som fremstilles til kåring, men bør
også gælde for hopper, hvor der bruges EU-hingste , som har Kantje’s Ronaldo-blod i
afstamningen
Der ændres i Avlsplanen omkring , hvor mange dommere der skal være ved de forskellige
arrangementer.
Der tilrettes omkring ansøgninger for godkendelse ved brug af EU-hingste.
Ad.Pkt.10: intet.

