
DSP Bestyrelsesmøde   

 

Bestyrelsesmøde d. 28.04.2017 kl. 17 hos John. 

Tilstede: John Villadsen , Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen, Pernille Lynge , Lars 

Thomsen, Kasper Petersen, Linea Fogh Pedersen, Anett Bjerring Christensen og Conni 

Lynge. 

Referent : Conni Lynge 

Dagsorden  
 
Pkt.1: Konstituering af bestyrelsen 
 
Pkt.2: Evaluering af Hingstekåringen 
 
Pkt.3: Stationsafprøvning m.m.  
 
Pkt. 4: Nyt fra de forskellige udvalg 
 
Pkt.5: Samarbejde med andre ponyforbund 
 
Pkt.6: Klubmodul 
 
Pkt.7: UVM i Verden for 5-og 6-års ponyer 
 
Pkt.8: EVT: 
 
Pkt.1: Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen fortsætter med de poster, som de havde før generalforsamlingen, på nær 
Hans Hedemand stopper som kasserer, men vil stadig stå for tøjsalg. Pernille Lynge 
overtager kassererposten, samt står for post- og medlemslisten. 
 
Pkt.2: Evaluering af Hingstekåringen 
Ikke så mange tilmeldt. Meget ro på i år. Hvis der kommer flere hingste, så skal 
programmet køre noget af det parallelt igen, hvis der er andre forbund med, da det gav 
megt ventetid for dommerne. 
 
Pkt.3: Stationsafprøvning m.m.  
Omkring medbragt foder, så ønsker Nikolai ikke, at man kommer med eget foder, da der 
ikke må bruges andet foder, end det, som bruges på stedet. Der må ikke stå foder i 
stalden.Omkring testrytter i august  er Laura  Vejby Riis testrytter på Finstrupgaard, og 
Karina Kristiansen er med på Toftegården og Egum.  
 



Pkt. 4: Nyt fra de forskellige udvalg. 
Nyt fra Avlsledelsen, de vil gerne have longering ind som den ene gang, hvor de er løse. 
Longering med elastikker i longen som et krav. Omkring skæv haleføring, så vil man se på 
den skæve haleføring, omkring muskulatur m.m. som måske kan spille ind.  
Dommerne ved sadelkåringer skal speake omkring hvad de ser, når ponyerne er færdig 
med prøven. Omkring dispensationer ved fremstilling af hingste, som har gået i sporten. 
De skal have gået internationalt  tre gange på CDI niveau. Der kan evt. fritages fra enten 
spring eller dressurdisciplin. 
Avlsledelsen får Avlsplanen tilrettet. 
Sportsmedaljer, det indstiiles til bestyrelsen, at ejerne af ponyerne kan ansøge om en 
sportsmedalje på bagrund af resultater. Ejer af pony skal selv betale for medalje. Krav 
omkring sportsmedaljer udarbejdes. 
Medalje for hoppesamling, bestyrelsen godkender udkast fra møde i januar 2017. 
Omkring afkomssamling / familiesamling  kommer Avlsledeslen med udkast. 
Hvordan får man nye medlemmer, og hvad er det medlemmerne forventer. 
Louise, omkring championat, der bliver i år championat i military, military vil dog kun være 
et sted, på Stengaard i Haslev, og de ponyer, som deltager vil samme dag gå finalen. 
Samme aldersklasser, som i dressur og springning. 
Kasper, der er meldt 19 DSP-ponyer til i Roskilde. 5 hingste, 3 følhopper, 8 goldhopper,   
en samling, samt unge.  
Hans, på Fynske Dyrskue er der meldt 4 ponyer.  
Der er showhold på Roskilde Dyrskue og Landsskuet i Herning.  
T-shirt gives til showrytterne i Herning. 
Sponsorudvalget, der er kommet flere gode sponsorater ind allerede nu. Nathalie Horse 
Care har lavet en 3-årig kontrakt, som sponsor ved championatet, giver præmier til 
placeringer i semi-og finaler  samt giver ærespræmier til eliteskue og hingstekåring. Der er 
givet 40 dækkener fra Avéve til fordeling ved arrangementerne.  
Der er solgt to klassesponsorater pt. 
Conni, SEGES har ikke en besigtiger til følskuet på Toftegaarden, men de udstillere, som 
kommer vil få tilbudt at få chippet hjemme til samme pris som ved følskuet. 
 
Pkt.5: Samarbejde med andre ponyforbund. 
Der er pt samarbejde med NF ved hingstekåringen, samt ved showet på Roskilde Dyrskue 
 
Pkt.6: Klubmodul. Der er mange, som ikke har oprettet sig endnu, de opfordres til at 
oprette sig. Pernille sender ud til medlemmerne omkring oprettelse i Klubmodul. 
 
Pkt.7: UVM i Verden for 5-og 6-års ponyer 
Der er pt. ingen udsagn om  UVM i Tyskland. 
Omkring udtagelsesprocedure fra sidste år, der er snakket omkring denne procedure, om 
der skal gøres noget i forhold til dette.  
 
Pkt.8: EVT: 
Pins, de skal nok blive klar til championaterne. 
 
Dato for næste b-møde fredag d.06.10.17 kl. 18 
 


