Avlsledelsens beretning 2016

Året første arrangement var generalforsamlingen hvor medlemsmødet bød på et oplæg fra Jesper
Holst Hansen om ridelighed og fremvisning af dressurponyer - en efterfølgende debat som blandt
andet har været med til, at der i 2016 har været nogle ændringer i afviklingen af 4 års ponyer til
championatet.
Hingstekåringen i marts bød på et lidt større antal end de foregående år - dette positivt, da det
fortsat er de små årgange vi ser - men måske også et udtryk for at hingsteholderne ser positivt på
fremtiden i forhold til, at det ser ud til, at der i 2016 har været en lille procentstigning i antallet af
bedækninger. 2 3 års hingste opnåede 1 års bedækningstilladelse - Festina's Armani, fra Stutteri
Stald Nørlund i Skanderborg og Roldsteds Don Disco fra Anita og Leif Hansen, Stengaard i Haslev.
Begge hingste fik en godkendt 30 dages stationsafprøvning i efteråret. Den 4 års Tackmann's
Nougatherz fra Hovgaard Ridecenter, Skårup Fyn opnåede 1 års avlsgodkendelse.
3 hingste opnåede færdig kåring og alle optaget i springponyprogrammet - tillykke til ejerne og
opdrætteren af Jægersborgs Don Corleone - årets Springhingst - Poppelgaardens Da Capo og
Golden Boy Van De Strompslag. Titlen som årets gangartshingst blev ikke uddelt i 2016.
Et nyt tiltag i 2016 var DSPs mulighed for at deltage i "International Pony Dressage Cup" i
Tyskland - et arrangement der kan sidestilles med UVM for store heste. DSP havde mulighed for
deltagelse af 2 5 års og 2 6 års ponyer - men antallet var en afgørelse i forhold til de enkelte ponyers
kvalitet. Birthe Lyder og Jesper Holst Hansen stod for udvælgelsen - der var flere muligheder i
forhold til videofremvisning og stævner og der har været set på ponyer både på Sjælland, Fyn og i
Jylland. En enkelt pony den 5 års Jægersborgs Nadine blev udtaget og deltog i Tyskland og opnåede
et flot resultat - stort tillykke til opdrætter, ejer og rytter med resultatet. Igen i 2017 har DSP lagt
billet ind på deltagelse og vi forventer udtagelse i juni.
Følskuer og Hoppekåringerne var i 2017 kendetegnet ved, at en større andel end vi tidligere har set
af hopperne blev fremstillet under rytter, men også et udtryk for at medlemmerne har taget de
forskellige muligheder for R og derved adgang til Eliteskuet til sig. I år var der som konsekvens af,
at ejerne havde mulighed for at gemme deres billet til Eliteskuet i 2 år og derved risiko for at hoppe
til Eliteskuet, enten var drægtig eller med føl ved siden der ikke var 4 måneder gammelt, mulighed
for frit at vælge, om hopperne skulle vises løse eller under rytter. Derved er der også mulighed for
at tidligere konkurrenceponyer, der ikke længere kan rides, kan opnå en medalje uden der
nødvendigvis skal gives dispensation i de enkelte tilfælde. Der var i år fremvist 33 føl - kvaliteten
var meget svingende med de bedste føl tegner rigtig godt for fremtiden.
Følgende titler blev uddelt:
Årets gangartshoppe - Nørlunds Safir fra Stutteri Stald Nørlund i Skanderborg - hun opnåede
sølvmedalje.
Årets springhoppe - Jægersborgs Naomi fra Martin Aldahl i Hadsund - hun opnåede bronzemedalje.
Årets 2 års hoppe - Nørlunds Soco fra Stutteri Stald Nørlund i Skanderborg

Årets hoppeføl - Nørlunds Sif fra Stutteri Stald Nørlund i Skanderborg
Årets hingsteføl - Lunds Bitsch Boy fra Stutteri Lund i Jyderup

Årets championat var i år med det største antal 7 års og ældre i dressur i championatets historie - det
er positiv, da finaleklassen kun er åben for ponyryttere - det giver forhåbentlig noget
opmærksomhed fra målgruppen af ponyer som forhåbentlig kan give en positiv tilgang til
championatet i antallet af deltagere de næste år. 4 års dressur blev i år afviklet anderledes i finalen der var gennem kvalifikationerne ytret ønske fra dommerne om at stå sammen, så fokus kunne
komme på det samlede resultat i stedet for pointforskellen mellem dommerne. Dommerne har taget
initiativet positivt til sig og det gav nogle gode diskussioner om de enkelte ponyer. En anden
ændring var at ponyerne også i finalen gik en gangartbedømmelse - men med krav om at øvelser fra
LC programmerne skulle laves efter dommernes anvisning.
Hos Springponyerne så vi i år en lille fremgang - også hos de ponyer der var kvalificeret fra C
stævner - ønsket er, at der kommer mere fokus på championatet fra rytterne, så der kommer flere
springponyer med i fremtiden.
Avlsledelsen vil i 2017 bestå af følgende medlemmer. Jens Søgaard, Birthe Lyder Nielsen, Poul
Graugaard, Lene Thaulow, Jens Ole Sørensen, Anne- Sofie Lambertsen (sekretær)og Louise
Østgaard Larsen( bestyrelsesrepræsentant)
Pernille Lynge har valgt at overtage kasserer posten i DSPs bestyrelse og har derfor frivilligt frasagt
sig pladsen i avlsledelsen. Stor tak til Pernille for det store arbejde hun har gjort for DSPs
avlsledelse.

