Referat møde mellem dommere og avlsledelse - 7. januar 2017
Sted: John Villadsen
Deltagere: Jens Ole Sørensen, Jens Søgaard, Jens Mouritsen, Lene Thaulow, Pernille Lynge, Louise Østgaard
Larsen, Birthe Lyder Nielsen, Poul Graugaard, Else Libach Hansen og Conni Lynge.
Referent: Pernille Lynge

Dagsorden:
1. Generel snak om metoderne ved arrangementerne, samt vigtigheden af overholdelse heraf
2. Holdning til uddannelsesgrad af ponyer, der vises under rytter. Mere gennemsigtighed, så det ikke
misforstås.
3. Samlinger – afkomstsamlinger m.v. Det diskuteres hvorvidt og hvordan dette mest hensigtsmæssigt
kan bedømmes og ved hvilket arrangement(-er)
4. Invitationer til særligt udvalgte ponyer, om at stille til Eliteskue, med henblik på at opnå medalje af
højere karat, på baggrund af rideresultater
5. Eventuelt/andet

1.
Forslag om at 2 års vises løse ved den ordinære kåring er stillet. Forslaget er godkendt.
Der har været problemer med, at dommerne ikke har overholdt planen om at føllene ikke skulle vises på
trekantsbane ved Følskuerne. Dette er rettet tilbage, da de mener det er mest hensigtsmæssigt.
Ligeledes har der været problemer med at føllene efter planen ikke skulle vises i skridt ved Eliteskuet. Der
er dog ønske om at dommerne gerne vil se dem i skridt til Eliteskuet. Det er indsat i planen nu.

2.
Der er på fællesmødet snakket om, at der speakes ved rideafprøvningerne – blot en kortere forklaring.
Der er også fra dommerne foreslået at der bruges et halv minut på at kommentere efter hver pony, hvilket
gør at publikum og ryttere/udstillere får mere ud af bedømmelserne.
Ovenstående vil også ske til championaterne fremover, samtidig med at dommerne fremover står sammen
ved bedømmelserne.

3.
I DV kan afkomstsamlinger vises ved følskuerne. Både ved hånd og hvis muligt/fordelagtigt kan de vises
under rytter. Når de vises under rytter, kan der fx fortælles om de enkelte. Der skal fremvises min 3 hopper
i lige linje eller hoppen og 2 afkom. Afkom skal være minimum 2 år, for at kunne tælle med.

Der vurderes bl.a. type, ensartethed, størrelse, harmoni – ligesom ved obligatorisk følbedømmelse. Der
kigges også på avlsfremgang fra hoppe til afkom.
Herefter gives en samlet og kort beskrivelse af samlingen.
De får dyrskue point. 24-23 point = guld, 22 point er sølv og 21 er bronze.

Medaljen indføres hos SEGES. Yderligere gives medalje til generalforsamlingen til avleren.
Avleren skal selv finde et dyrskue med godkendt DSP-dommer eller stille til følskue. De skal ikke ses til
eliteskue, da det ikke er denne form for medalje.
Avleren har selv ansvaret for at give avlsledelsen besked om præmieringen, så der kan opnås medalje ved
generalforsamlingen.

Opsummeret: avlsledelsen følger op herpå og stiller herefter forslag om metoden i DSP til bestyrelsen.

4.
Ponyerne er diskuteret. Det er besluttet at ingen inviteres, da det er avlere og ejeres eget ansvar at vurdere
hvorvidt deres pony har forbedret sig siden sin ordinære kåring. Derved kommer vi heller ikke i modvind,
hvis nogle skulle føle sig overset.
Der er i samme ombæring diskuteret om medaljeridning skal afskaffes og der skal indføres konkurrencemedaljer, i stedet for at avlsmedaljen senere kan ændres. Således vil hoppen ved eliteskuet ikke kunne få
anden/højere karat medalje end den medalje den opnår første gang den stiller til eliteskue.
Avlsledelsen tager dette op.

5.
Intet at bemærke.

Dommerbesætning i år
4.marts: Hingstekåring i Ikast
Poul, Jens, Louise og Else, Lene skriver.
11.08. Ålborg
Lene, Poul, Louise, Else
12.08. Toftegården
Lene, Louise, Jens, Poul
13.08. Egum
Lene, Louise, Jens , Poul
26.august Eliteskue
Lene, Jens , Birthe og Louise
22.september Ålborg
Poul , Birthe og Louise,

