
Dagsorden for avlsledelsesmøde d.02.04.17 
Til stede var: Jens Ole Sørensen, Jens Mouritsen, Jens Søgård, Birthe Lyder, Louise Larsen, Lene 
Thaulow og Anne-Sofie Lambertsen. 
 

- Siden sidst:   
Hingstekåring:  
Testikler: Lene taler med Johnny i forhold til arvbarhed. 
Longering; indspænding. Der SKAL være elastik i indspændingerne og vi har 
ret til at ændre indstillingerne. 
 Evt. kan man lave et avlerseminar om longering/eksteriør/mønstring. Jens vil 
gerne stå for at undervise i Jylland og Lene på Sjælland. Lene kigger på det 
jyske først, og tager den linje med til det sjællandske kursus. Vi ser gerne det 
afholdes inden hoppekåringerne. 
Vi er klar til tiltaget nu, fordi de alle bliver fremstillet af professionelle. Tiltaget 
skal give bedre grundlag for at vurdere især galop. Tiltaget skal være i stedet 
for anden omgang løs. 
Louise tager fat i Lars omkring arrangering.  
 
Vi havde en diskussion omkring skæv haleføring. Såfremt hesten har lige 
muskulatur og bevæger sig lige, vurderer vi ikke, at det har betydning.  
 
Det er kommet os for øre, at nogle medlemmer er utilfredse og ikke forstår 
kåringerne. Vi skal gøre noget mere ud af at uddanne vores avlere, så de 
forstår, hvad der bliver dømt. Et konkret forslag kunne være, at vi 
kommentere på sadelkåringerne lige som ved hingstekåringen.  
 
Til sidst blev det diskuteret, om vi skal bevæge os mod en ponytype, som har 
mere længde og dybde.  
 
 
Oplæg til GF: 
Godt tiltag. En del af uddannelsen. Næste år kunne der være en gennemgang 
af hingstene og deres selektion gennem tiden. Det kunne også være en 
gennemgang af udvalgte hoppestammer, evt. hoppestammer som har 
udmærket sig ved årets kåringer.  
 
 
 
 



- Fordeling af opgaver inden for avlsledelsen 
Avlsrådgivning; Jens Søgård og Louise. Et forslag til mere synlighed, kunne 
være at de kom ud i medlemsblad og på hjemmesiden. Det skal fremgå 
tydeligt både med navn og billede.  
Lene tager ansøgninger til springponyprogram. Lene skal også stå på 
udformning af sundhedsprogram.  
 
Vi skal gøre mere ud af at reklamere for, at man kan samtale med vores 
dommere omkring kåringen.  
 
Anne-Sofie laver et opslag omkring vores vejledningstilbud. Det deles i 
forskellige grupper.  
 

 
- Mulighed for dispensation for 30 dages test. 

Vi har før haft hingste til observation med daglig ridning under egen rytter. 
Hingsten står da hos træningsleder og observeres for staldfejl. 
De foregående havde begge gået international dressur.  
 
Vores forslag for dispensation er 3x internationale starter. Dette skal være 
med ponyrytter. Dette kombineres med en 10 dages observationstest. 
 
Hingste kan fremover med en dyrlægeerklæring fritages for én af 
disciplinerne.  

 
Louise retter dette i avlsplanen. Når denne rettelse er sendt til godkendelse 
hos resten af avlsledelsen, sender Anne-Sofie svar til Elise Green. 

 
 

- Økonomi vs. Samme fremmedrytter på alle kåringspladser 
Det er et ønske, men hvis økonomien ikke kan bære det, har vi forståelse for 
det. Evt. kan vi arrangere samkørsel.  

 
- Hvordan får vi folk til at avle sportsponyer igen? 

Dette punkt handler både om bedækninger og medlemstal.  
Det handler om at skabe gode oplevelser i foreningen.  
Et af vores foreslag er, at arrangere avler-udflugter, så fælleskabet mellem 
vores avlere plejes.  



Det første officielle arrangement bliver til hingstekåring i Tyskland i oktober. 
Jens Ole kan udpege interessante stutterier og Anne-Sofie hjælper med at 
arrangere og reklamere. Sjællænderne kan køre til Jylland og blive samlet op, 
eller opsamlingstedet kan være ved en togstation.  

 
Vi skal være bedre til at spotte de nye ude i krogene. Vi skal være bedre til at 
få budt dem velkommen. 
Vores forslag er bl.a. en velkomstmail. Dette kan evt. udmunde i en 
velkomst/præsentation på Facebook eller på vores hjemmeside. Dette kan 
være med til at styrke vores image ud ad til og åbne foreningen op.  
 
Vi foreslår, at nye medlemmer tildeles til en avler i deres nærområde, så de 
kender nogle, når de kommer til vores arrangementer. Denne bliver en form 
for mentor i den første tid.  
 
 

- Sportsmedaljer 
Vi skal ikke udskifte ridemedaljerne med sportsmedaljer. Sportsmedaljerne 
skal uddeles til Eliteskuet eller på Generalforsamlingen, og de uddeles til 
ponyernes ejere. De kan uddeles til både hopper, vallaker og hingste.  
Dyrene stiller enten i en klasse til eliteskuet eller der ansøges avlsledelsen.  
 

 
 


