Dansk Sports Ponyavl’s Årsberetning 2016

2016 var året hvor vores forening fyldte 40 år, det er blevet markeret rundt omkring i landet, bl.a. med
flotte jubilæums sløjfer til alle vores ponyer til skuer, kåringer og championater, fællesspisninger/ fest på
bl.a. på Roskilde dyrskue og Landsskuet i Herning osv.
Året startede vanen tro med hingstekåring, (sammen med New Forest ) med et lidt højere antal hingste
end i 2015 og vores dommere har også i 2016 udvalgt flere fine hingste til færdigkåring/ stations
afprøvning ,super fint arrangement.
Vores dyrskuer har i år været et tilløbsstykke med rigtig mange deltagere, både i vores flotte dyrskue
shows og i udstilling, plus der har været afholdt flotte fællesspisninger med et fantastisk socialt
sammenhold, hvilket jeg synes er skønt, da vi her både har avlere og vores ryttere på ponyer og
familier med, kan endnu engang anbefales.
Vores hoppekåringer og følskuer har i år været afholdt med næsten samme antal som i 2015. Igen i år
er mange af vores hopper blevet afprøvet under sadel, hvilket er rigtig godt, så vi får vist hvad vores
ponyer kan. Også i år kunne vi se en god kvalitet af hopper og føl på det efterfølgende Eliteskue, rigtig
dejligt og endnu engang må jeg fremhæve den dejlige stemning, vi alle formår at skabe til vores
arrangementer.
Championaterne i år har igen været afholdt på fire steder i landet med kvalifikationer i spring og dressur
,frem til vores store semi/ finale weekend i Ikast med rigtig mange deltagende ponyer fra alle
ponyforbund under Seges. En god, men også en meget lang/ kold weekend for arrangører og hjælpere,
ryttere og familier. Endnu engang kunne vi se rigtig mange fine ponyer over hele weekenden ,dog
kunne vi jo stadig ønske flere springponyer til vores championater.
Omkring vores sponsor arbejde i DSP,er der i år udvist en kanon indsats som jo i sidste ende gør, at
vores præmier til vores deltagere bliver rigtig flotte og også hjælper vores økonomi godt på vej i
foreningen .
Et arbejde som vi jo selvfølgelig skal arbejde videre med og som altid kan bruge nye kræfter.
Vi har været flot repræsenteret med DSP ponyer på vores ponylandshold i dressur, både til NM og EM,
meget meget flot og bedre reklame for vores rideponyer kan vi ikke få som forening. Jeg vil her ,hen
imod slutningen af beretningen, fremhæve den fantastiske hjælperstab i foreningen (de små blå) ,der
har stået hjælpere klar overalt i landet ,især vores august måned har jo trukket tænder ud ,med bl.a. et
kæmpe arrangement på Wilhelmsborg ,EM for ponyer i en hel uge (døgn drift) hvor foreningen høstede
kæmpe ros fra arrangørerne ,bl.a. øverste dyrlæge Hans Schougård sagde, at han aldrig til et FEI
arrangement havde oplevet et stald område med så meget styr på tingene ,så måske vi kan tillade os,
at give hinanden et stort klap på skulderen .
Så har der været alle de alm. arrangementer hvor de blå også har stået klar,helt fantastisk .
Stor tak til hele DSP’s hjælpere og de ildsjæle der gør at det er muligt , vi bør være stolte af det
sammenhold i vores forening og hjælpes ad med at fortsætte dette i 2017 samtidig med at vores
dygtige avlere fortsætter med at avle fremtidens rideponyer til vores dygtige ryttere ,så DSP fortsat kan
blive repræsenteret på stævne pladserne i flotteste stil .
Tak til alle DSP'er for et flot 2016 og håber på et godt 2017 hvor vi kan bibeholde de gode værdier vi
har i foreningen og fortsætte vores avl og fremstilling af vores ponyer i fællesskab.
Godt Nytår .
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