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1.0 FORRETNINGSORDEN FOR AVLSLEDELSEN
- Avlsudvikling/retningslinje
- Avlsplan
- Avlsstatistik, indeks, resultater m.m.
- Avlsrådgivning
- Dommere
- Det faglige ansvar for kåringer, følskuer m.m.
- Godkendelse af EU-hingste
1.1 Avlsledelse og kåringskommission
Er fagligt ansvarlige for følskuer, hoppekåringer, hingstekåringer, afprøvninger samt godkendelse af EU-hingste.
Avlsledelsen følger nøje udviklingen af de Danske Sportsponyer. Avlsledelsen er ansvarlig for avlsplanen overfor
bestyrelsen og har endvidere ansvaret for at kontrollere alle stamtavler på ponyer, der er tilmeldt kåringer. Bestyrelsen
udpeger en avlsledelse på fem- til syv medlemmer og mindst et medlem fra bestyrelsen. Stemmemajoriteten må ikke
udgøres af hingsteholdere.
Bestyrelsen kan til enhver tid, under forudsætning af passende grund, afsætte et medlem af avlsledelsen.
Medlemmerne i avlsledelsen kan udpeges for en periode på fire år. I lige år er et medlem på valg, i ulige år er to
medlemmer på valg. Medlemmerne af avlsledelsen, som er på valg, kan udpeges på ny. Avlsledelsen leder forbundets
avlsarbejde.
Avlsledelsen forestår udarbejdelsen af avlsstatistik, indeks og andet bearbejdet materiale vedrørende resultaterne af
forbundets avlsforanstaltninger. Avlsledelsen fastsætter nærmere retningslinjer for avlsarbejdet.
Avlsledelsen vælger et stambogsudvalg på tre medlemmer. Af stambogsudvalget vælges en person til at deltage i SEGES
stambogsmøder sammen med formanden for DSPs bestyrelsen. Stambogsudvalget kontrollerer i forbindelse med
kåringer alle afstamninger, inden tilmeldte ponyer optages i kataloget. Avlsledelsen vælger sammen med bestyrelsen
en kåringskommission.
Avlsledelsen nedsætter bedømmelseskommission efter følgende retningslinjer:
1. Ved hingstekåring består bedømmelseskommissionen af mindst tre dommere, hvoraf en dommer skal være fra
avlsledelsen og mindst en af de tre skal være overdommer.
2. Ved hoppekåring består bedømmelseskommissionen af mindst to, gerne tre dommere, hvoraf en skal være fra
avlsledelsen og en af dommerne skal være overdommer (rev.2017)
3. Ved følbedømmelse består bedømmelseskommissionen af mindst to dommere, hvoraf en skal være fra avlsledelsen.
4. Bestyrelsen kan dispensere for antallet af dommere, hvis en dommer får forfald.
En bedømmelseskommission vælger selv ordfører for hvert enkelt arrangement. Dommerne foretager bedømmelse ved
kåringer og skuer efter de regler, som er fastsat af bestyrelsen og avlsledelsen.
En dommer, som er ejer, opdrætter eller tidligere ejer af en pony, der er til bedømmelse, udtræder af bedømmelseskommissionen under bedømmelse af den pågældende pony. Såfremt bedømmelseskommissionen består af færre end
tre dommere, kan dommeren ikke deltage i bedømmelsen af det pågældende hold.
Avlsledelsen varetager rekruttering og uddannelse af dommere, herunder afholdelse af dommerkonference helst en
gang årligt. Avlsledelsen holder sig orienteret om udviklingen i andre ponyavlsforbund.
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Møder i avlsledelsen indkaldes efter formandens beslutning, eller såfremt to af avlsledelsens medlemmer begærer det.
Avlsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af avlsledelsens medlemmer er til stede. Ved afstemning afgøres
enhver sag med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

2.0 MÅL OG STRATEGI
Målet for avlen er en moderne international ridepony i alle størrelser, jævnfør Dansk Ride Forbunds Sportsreglement.
Velanvendelig for børn og unge, til en eller flere af ridesportens discipliner på højt niveau.
Eksteriør og gangarter kan differenceres i forhold til om det eksempelvis er en dressurpony eller en springpony, der er
det ønskede resultat.
For at finde frem til den bedste Sportspony er det vigtigt, at de enkelte individer er afprøvet – enten til stationsafprøvning, én dags afprøvning, sadelkåring, avlschampionat eller på konkurrencebanen, da målet er en let ridelig pony,
med et temperament, der kan håndteres og rides af ponyryttere.

3.0 DANSK SPORTS PONYAVLS AVLSMÅL
3.1 Typebeskrivelse
Type: Den ideelle pony beskrives som ædel og harmonisk, med stor udstråling, store kropspartier og et godt
fundament.
Hovedet: Skal være ædelt og udtryksfuldt. Øjnene skal være store og placeret frit, så de giver ponyen et bredt synsfelt.
Alle former for forskydninger i tandsættet er uønsket. Der skal være god plads mellem ganacherne så ponyen
ubesværet kan gå i en korrekt holdning.
Nakken: Den skal være passende lang, så ponyen ubesværet kan gå i en korrekt holdning.
Halsen: Skal være passende lang, velformet og velansat, med passende og velplaceret muskulatur, for at ponyen
ubesværet kan arbejde i den korrekte holdning.
Skulderen: Skal være lang og skrå. Friheden ved albuerne er vigtig, for at sikre at ponyen får størst bevægelsesfrihed
fortil, samt give en optimal sadelplacering.
Manken: Skal være lang og velmarkeret.
Ryggen: Skal være stærk og muskuløs.
Lænden: Skal være muskuløs og smidig.
Krydset: Skal være langt, muskuløst og svagt hældende, med en velansat hale og korrekt haleføring. Muskuløs
underarm samt bred og dyb lårmuskulatur.
Lemmerne: Skal være stærke, tørre og velstillede med passende vinkler i has og koder. Velmarkeret led med jævne
overgange. Korte flade piber. Passende lange koder der giver en optimal affjedring.
Hovene: Skal være velformede og med god hornkvalitet.
Temperamentet: Skal være livligt, omgængeligt og tillidsfuldt.
Alle farver og aftegn anerkendes, dog ønskes avlshingste med glasøje ikke.
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Bevægelsen for dressurponyen: Skal være op ad gående med stor indundergriben og med bæring og balance samt god
knæ- og haseaktion. Skridten skal være smidig, rummelig og taktfast med en god overtrædning. Den skal være firetaktet, og ponyens samsidige forben og bagben skal danne et ”V”. Desuden skal ponyen arbejde igennem overlinien,
hvilket giver et elastisk indtryk. Traven skal være elastisk, taktfast, fremadgribende og med god bæring. Der ønskes en
stor forbensbevægelse med god albuefrihed samt en god haseaktion med afskub og indundergriben. Travbevægelsen
skal give en fornemmelse af, at ponyen går "op ad bakke”. Galoppen skal være tre-taktet og rummelig med tydeligt
markerede galopspring. Endvidere skal den være smidig med god bæring, så ponyen er i stand til at lægge vægten
bagud. Det viser sig ved, at ponyen let og ubesværet kan vende i balance.
Endvidere lægges der stor vægt på god ridelighed, gålyst og mod.
Springegenskaberne for springponyen: En kraftfuld og smidig springning med stor kapacitet og god teknik. Der lægges
vægt på en smidig og rummelig galop med god balance. Endvidere lægges der vægt på en naturlig forsigtighed, stort
mod og god ridelighed.

4.0 KÅRINGSBESTEMMELSER
Bestyrelsen er ansvarlig for at der bliver afholdt hingste- og hoppekåringer, stationsafprøvning, sadelkåring, følskuer,
eliteskue og championater. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med avlsledelsen og evt. ad hoc-udvalg.
Kåringerne ledes af en kåringskommission, nedsat jf. vedtægterne § 21.
Anmeldelse af ponyer til kåring/skuer sker til foreningen. Bestyrelsen fastsætter gebyr for prøver, kåring, skuer, attester
mm.
Kun medlemmer kan anmelde dyr til DSP-arrangementer.
Efter kåringen udstedes et certifikat med løbende stambogsnummer, i overensstemmelse med SEGES’ regler.
Genfremstilling kan finde sted, så ofte ejeren finder det formålstjenligt. Såfremt hoppen ved genfremstilling ikke opnår
kåring i samme kåringsklasse som den hidtidige, eller opnås der ikke kåring, udelades registreringen af resultatet. Nedeller afkåring finder ikke sted.
Såfremt registrering udelades, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kåringsgebyret.
4.1 Hingstekåringen afholdes i februar / marts
4.2 Hoppekåringer afholdes hver sommer i minimum tre steder fordelt geografisk fornuftig i landet.
4.3 Sadelkåring og 1-dagsafprøvning for hopper
Formålet med sadelkåring er at samle en eksteriørvurdering og en ridemæssig afprøvning i én bedømmelse for at få det
bedst mulige indtryk af hoppens anlæg som avls- og ridepony. Hoppen skal således kun fremstilles til et arrangement.
Sadelkåring består af en brugsprøve og en kåringsdel. Er hoppen kåret forud, deltager den kun i brugsprøven (1dagsafprøvning).
1-dagsafprøvningen er et tilbud til allerede kårede hopper, der ønsker en brugsprøve og tildeling af R.
4.4 Stationsafprøvning af hopper
Dansk Sports Ponyavl afholder 30-dages stationsafprøvning. Foreningen udpeger en træningsleder til at varetage
stationsafprøvning i efteråret, hvor hopper, der ønskes stationsafprøvet i Dansk Sports Ponyavls regi møder.
For hopperne gælder det, at de skal opfylde kravene for kåring i Dansk Sports Ponyavl.
Er hoppen ikke kåret ved indsyning, kan hun stilles til kåring i forbindelse med den afsluttende prøve.
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For 3-årige hopper
Hopperne afleveres, longe-, trense- og sadelvante.
Ved den afsluttende prøve bedømmes hoppen af træningslederen, to af Dansk Sports Ponyavls dommere samt en
testrytter. 3-års hoppen kan hjemsendes, såfremt den ikke kan bære rytter efter første halvdel af prøven. Dette
vurderes af træningslederen i samråd med teknisk delegeret eller bestyrelsesansvarlige. Der tilbagebetales ikke
tilmeldingsgebyr, hvis hoppen hjemsendes under prøven (rev. 1/2014).
For 4-års og ældre hopper
Hopperne skal være redet ved indsyningen.
Det er et krav, at drægtige hopper har mindst fire måneder til forventet foling ved prøvens afslutning. Ligeledes kan
hoppen tidligst deltage i stationsafprøvningen fire måneder efter foling. Hoppen må ikke have føl ved siden under
prøven. 4-års og ældre hopper kan hjemsendes, såfremt træningslederen i samråd med teknisk delegeret eller
bestyrelsesansvarlige vurderer, at hoppen ikke kan gennemføre prøven. Der tilbagebetales ikke tilmeldingsgebyr, hvis
hoppen hjemsendes under prøven (rev. 1/2014).
4.5 Efterårskåring
Der afholdes én kåring i landet om efteråret, hvor hopper kan møde til kåring jf. Dansk Sports Ponyavls regler herfor.
Bestyrelsen beslutter, hvor og hvornår kåringen bliver afholdt. Hopper der transporteres over Storebælt kan ikke få
transporttilskud.
Hopper der stiller til efterårskåring kan udtages til førstkommende eliteskue. (rev. 1/2014).
Ved for få tilmeldinger aflyses kåringen.
Der kan ikke forventes løsspringning. (rev. 1/2014).
Der kan ikke påregnes chipmærkning på dagen.
Der kan max deltage 20. Først i rækken kommer hopper, der rettidigt har været tilmeldt den ordinære kåring, men har
afmeldt med en dyrlægeerklæring.
Herefter først til mølle-princippet.
4.6 Flydende hoppekåringsplads
Der kan ansøges bestyrelsen senest 1. marts om afholdelse af en ekstra hoppekåringsplads.
Pladsen skal ligge min. 75 km. fra nærmeste ordinære hoppekåringsplads. Der skal ved tilmeldingens udløb min. være
15 hopper tilmeldt, ellers vil de tilmeldte hopper blive flyttet til nærmeste hoppekåringsplads.
Ansøger har ansvaret for at finde et egnet sted og kvalificerede hjælpere. DSP har ansvaret for økonomien, og hæfter
for et evt. underskud. Et evt. overskud tilfalder DSP. DSPs bestyrelse opfordrer ansøgeren til at finde en sponsor.
DSP sørger for æresbånd og dækken til dagens hoppe. DSPs bestyrelse vil til enhver tid kunne afvise ansøgningen, hvis
der er belæg for det. Der kan ikke påregnes chipmærkning på dagen.
4.7 Hjemmekåring
Fremstilling til kåring kan som hovedregel kun ske på kåringspladserne. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt med en
hjemmekåring. Ansøgning om hjemmekåring sendes til bestyrelsen. Prisen per dyr er: dobbelt tilmeldingsgebyr
derudover dækning af transportomkostninger for dommerne.
Hopperne kan ikke udtages til eliteskue.
Hingstene kan opnå bedækningstilladelse, men skal møde til førstkommende ordinære hingstekåring. For hingste der
enten ikke har gået eller ikke kan få godkendt tidligere brugsprøve af avlsledelsen, gælder det, at de skal møde til
stationsafprøvning, hvis denne ligger før en ordinær hingstekåring.
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4.8 Doping
Ved fremstilling til kåring eller anden bedømmelse, må ponyen ikke være påvirket af midler, der optræder på
Veterinærdirektoratets liste over forbudte stoffer (doping).
Ved mistanke om at ponyen er dopet, har DSP ret til at tilkalde dyrlæge til udtagning af prøve. Er prøven positiv
udelukkes pony og ejer fra DSPs arrangementer i to år.
Udgifter til prøver der viser sig at være positive afholdes af ejeren. Prøver med negativt resultat betales af DSP.

5.0 REGLER FOR GODKENDELSE AF AFSTAMNING PÅ HOPPER
5.1 Stambogen
Stambogen er hos DSP opdelt i et hovedafsnit og et bilag til hovedafsnittet (forregister).
5.2 Stambogens hovedafsnit
For at en afstamning til hovedafsnittet kan godkendes kræves mindst 3 anerkendte led. Ved benævnelsen anerkendt
led forstås avlsgodkendt i sit respektive avlsforbund.
5.3 Betingelser for at indføre hopper i DSPs hovedafsnit
Hoppen skal være registreret af en officielt anerkendt stambogsførende organisation, jævnfør SEGES regler herfor.
Desuden skal hoppens forældre, bedsteforældre og oldeforældre opfylde en af følgende betingelser:
a) Være indført i DSPs hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet.
b) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et andet avlsforbund, der er godkendt til indkrydsning.
5.4 Bilag til hovedafsnit (forregister)
Bilaget omfatter hopper, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i hovedafsnittet. For at kunne optages i et af
bilagets afdelinger skal hoppen være fremstillet til bedømmelse. Bilaget er opdelt i tre afdelinger: F1, F2 og F3,
svarende til antal anerkendte generationer.
I F1 optages hopper, der er bedømt og godkendt, men uden anerkendt afstamning.
I F2 optages hopper, der er bedømt og godkendt, og med en afstamning hvor faderen opfylder betingelserne for
optagelse i DSPs hovedafsnit jf. afsnit 13 og moderen er optaget i bilagets afsnit F1.
I F3 optages hopper, der er bedømt og godkendt og med en afstamning hvor faderen opfylder betingelserne for
optagelse i DSPs hovedafsnit jf. afsnit 13 og moderen er optaget i bilagets afsnit F2.
For hopper, der kommer fra DSP-anerkendte avlsforbund eller krydsning mellem disse, men som ikke opfylder
betingelserne for hovedafsnit samt hopper uden afstamning kræves det, at de som minimum opnår 6 i helhed for at få
avlsgodkendelse i DSP.
5.5 Positivliste
Hopper fra følgende avlsforeninger kan optages i DSPs hovedafsnit, under forudsætning af, at de opfylder ovenstående
betingelser for godkendelse af hovedafsnitsdyr, samt opnår en kåring med min. 6 i helhed.
Danmark under SEGES: New Forest, Connemara, Welsh, Dartmoor, Dansk Varmblod, Trakehner, DSAH (shagya, anglo
og araberrace), DSAH (OX), XX, LU-registreret individer efter de før nævnte forbund, samt indkrydsning mellem disse og
et DSP-avlsgodkendt dyr.
Tyskland: Deutsche Reitpony i følgende forbund: Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V., Rheinisches
Pferdestammbuch e. V., Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V., Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.,
Westfälisches Pferdestammbuch.
Sverige: ASRP
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Norge: NPA
Holland: NRPS, NWR, WPBR
Andre avlsforbund kan tilføjes efter avlsledelsens vurdering.
Afsnittet 5.0 Regler for godkendelse af afstamning på hopper, er ændret således, at hovedafsnitsdyr, der kommer fra et
avlsforbund, som DSP har på sin positivliste, afstamningsmæssigt kan blive optaget i DSP’s hovedafsnit. Det skal dog
gøres opmærksomt på, at faderhingste skal opfylde afsnit 13 i Avlsplanen.

6.0 KÅRINGSSTRATEGI FOR HOPPER
Målet er at højne standarden for hoppebestanden, så et større antal af moderdyr kan levere afkom i en kvalitet så tæt
på avlsmålet som muligt. Kåringsbeskrivelsen giver den enkelte hoppeejer et mere detaljeret overblik på hoppens gode
og dårlige sider, og det kan bruges som et redskab ved valg af hingst.
Den arvelige variation eller spredning på vores hoppemateriale er stor. Det er hele baggrunden for, at der kan laves en
avlsfremgang. Eksteriørvurderingen er vigtig for at fastholde typen på en god Sportspony og det præg, som vi ønsker
den Danske Sports Pony skal have. (rev. 1/2014).
Endvidere bruges den til at vurdere om ponyens eksteriørtræk positivt kan understøtte de ønskede præstationsegenskaber.
Derfor skal hopper såvel som hingste eksteriørvurderes inden de kan indgå i avlen.
6.1 Hopper kan tidligst stilles til kåring i DSP i det år de fylder 3 år.
6.2 Hopperne følger derudover DRFs målingsreglement.
Hopper der ved DSPs kåring overstiger max mål, kan kåres til specialregisteret (SSR). For at opnå kåring i SSR kræves, at
begge forældre er avlsgodkendt i DSP eller at hopper er ren XX, OX eller fra DSAH (shagya, anglo og araberrace).
Det vil fremgå af registreringsattesten, at hesten er kåret i SSR. Hopper kåret i SSR har ikke adgang til DSPs Eliteskue.
6.3 Karaktersystemet ved hoppekåringerne.
For hopper kåret i 2005 og fremefter er helhedskarakteren afgørende for kåringsklassen.
Helhedskarakteren skal være en afvejning af ponyens positive og negative sider med primær vægtning af type,
gangarter /springevner. Helhedskarakteren kan ikke være højere eller lavere end de øvrige karakterer.
Hopper kåret med en helhedskarakter på 8-9-10 og ingen delkarakter under 5 kan kåres i SDH (Sportspony Dansk
Hovedstambog).
Hopper med en helhedskarakter på 6-7 kåres i SDS (Sportspony Dansk Stambog).
Hopper med en helhedskarakter på 5 kåres i SFR (Sportspony ForRegister). Er helhedskarakteren lavere end 5, afvises
hoppen.
6.4 Udlevering af beskrivelser. Hoppeejerne kan få hoppens beskrivelse udleveret kort tid efter oprangeringen på
kåringsdagen.
6.5 Medaljeaspiranter. Dommerne kan udtage medaljeaspiranter til deltagelse i Eliteskuet på hver kåringsplads. Ejere
af hopper udtaget til Eliteskuet får først udleveret kåringsbeskrivelsen efter oprangeringen på Eliteskuet. Kun
hovedafsnitshopper, som har opnået kåring i SDH kan udtages til Eliteskuet.
6.6 Vallakker efter DSP godkendt mor og far kan møde til eksteriørbedømmelse.
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6.7 2-års hopper. Man ser gerne flere 2-års hopper til bedømmelse for at få et tidligt indblik i avlens udvikling. Så
avlsledelsen anbefaler avlerne, at fremstille deres 2-års hoppeplage til bedømmelse ved landets dyrskuer eller ved DSPs
følskuer. Her kan DSPs hovedafsnitsdyr udtages til Eliteskuet under forudsætning af, at bedømmelsen er foretaget af en
DSP godkendt dommer, og får minimum 22 point.

7.0 REGLER FOR TILDELING AF ”R”
Hopper kåret i Dansk Sports Ponyavl kan få tilføjet et ”R” på stamtavlen, som tegn på egen eller afkommets ridelighed.
”R” placeres foran hoppens kåringsgrad til henholdsvis RSDH, RSDS, RSFR eller RSSR. For at få tildelt ”R” kræves, at
hoppen opfylder et af nedenstående krav:
For 3-års hopper: hoppen skal bestå en sadelkåring, stationsafprøvning eller 1-dagsafprøvning med min 6,75.
For 4-års og ældre hopper:
- Hoppen skal have bestået 1 -dagsprøven, sadelkåring eller stationsafprøvning med 7,0. For hopper, der har opfostret
føl i deltagelsesåret, er kravet 6,8 i dressur og 6,67 i springning.
- Hoppen har opnået en gennemsnitskarakter på 7,0 ved deltagelse i Dansk Sports Ponyavls Avlschampionat. For
hopper, der har opfostret et føl i deltagelsesåret kræves 6,8 i dressur og 6,67 i springning for at få tildelt "R".
- Hoppen er ved DRFs ridekonkurrencer blevet landsstævneberettiget efter de gældende regler (se tabel 1).
- Tre afkom, der har opnået R, berettiger moderhoppen til ved ansøgning at få tildelt "R". Hvis afkommet er vallak skal
de have opnået en gennemsnitskarakter på 7,0 i gangarter eller springstil i championatet eller være minimum
landsstævneberettiget.
Afkoms præstationer ved DRFs ridekonkurrencer:
- Mindst to stk. afkom er ifølge DRF’s gældende regler blevet B-stævneberettiget eller opfylder kravene i tabel 1.
- Et stk. afkom er ifølge DRF’s regler blevet kvalificeret til DM eller opfylder kravene i tabel 2.
Tabel 1. Kvalifikationskrav for deltagelse i B-stævner
Disciplin

Kriterier

Stævne kategori

Sværhedsgrad

Dressur

Min. 3 gange at have opnået 66%
Min. 1 gang at have opnået 69%

Minimum C-stævne

Kat. I:sværhedsgrad 5 - LA6, PRI
Kat. II: sværhedsgrad 5 - LA6, PRI
Kat. III: sværhedsgrad 3 - LA3

Minimum C-stævne

Sværhedsgrad 3 – MB2*

For kat. III: Min. 3 gange at have opnået:
64%
Eller min. én gang have opnået 67%
(rev. 1/2016)
Springning

Military

3 fejlfrie hovedspringninger
(metode B4 og B7 dog fejlfri i
begge faser)
(rev. 1/2015)

(rev. 1/2016)

Se DRFs Military reglement

(rev. 1/2016)
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Tabel 2. DM startberettiget
Disciplin

Kriterier

Stævne kategori

Sværhedsgrad

Dressur

Kat. I: Min. 3 gange at have opnået 67%
Min. 1 gang at have opnået 70 %

Minimum B-stævne
(se undtagelse v.
Kat. III)

Kat. I: sværhedsgrad 6 - PRT, PRM

Minimum B-stævne

Kat. I +II: Sværhedsgrad 5 –S* eller
S**
Kat. III: Sværhedsgrad 4
-MA* eller MA**

Minimum B-stævne

Kat. I: CNCP21 *
Kat. II: CNCP 80
Kat. III: CNCP 70

Kat. II: sværhedsgrad 6 - PRT, PRM
Kat. III: sværhedsgrad 3 - LA4

Kat. II: Min. 3 gange at have opnået 66%
Min. 1 gang at have opnået 68%
Kat. III: Min. 2 gange at have opnået 66 %
v. B stævne eller Min. to gange at have
opnået 68 % v. C stævne
(rev. 1/2016)
Springning

Gennemfører klassen to gange

Military

(rev. 1/2016)
Det er op til ansøger at søge forbundet om tildeling af ”R” på stamtavlen, samt at indsamle dokumentation for at
hoppen har opfyldt et af ovenstående krav.
For hopper, der opnår ”R” ved deltagelse i Championat tildeles ”R” automatisk, hvis hoppen er kåret/bliver kåret.

8.0 BEDØMMELSE AF FØL OG 2-ÅRS HOPPER
Der afholdes følskuer med bedømmelse af føl og 2-års hopper efter DSP godkendt mor og/eller far. Er kun moderen
kåret i DSP, skal faderen kunne opfylde principper for godkendelse af hingste fra andre forbund. Er kun faderen kåret i
DSP skal moderen opfylde principper for godkendelse af afstamning på hopper.
For at et skue kan anerkendes, kræves mindst en dommer, som er godkendt af DSPs bestyrelse.
Der opdeles i klasser for hoppe- og hingsteføl.
Karaktersystemet ved følskuerne. Helhedskarakteren afgør om føllet opnår 1. præmie eller 2. præmie. 1. præmieføl skal
opnå en helhedskarakter på minimum 7. Helhedskarakter under 7 medfører 2. præmie. Der gives karakter for type,
rammer, fundament, skridt, trav, galop samt helhed. Helhedskarakteren kan ikke være højere eller lavere end de øvrige
karakterer.
Dommerne udpeger dagens hoppeføl og dagens hingsteføl ved hvert følskue.
Dommerne udtager føl til deltagelse i Eliteskuet. Ved Eliteskuet udnævnes årets hoppeføl og årets hingsteføl.
Kun føl født i hovedafsnittet kan udtages til Eliteskuet.
2-års hopper. 2-års hoppeplage kan stilles til bedømmelse ved landets dyrskuer eller ved DSPs følskuer. Her kan DSPs
hovedafsnitsdyr udtages til Eliteskuet under forudsætning af, at bedømmelsen er foretaget af en DSP godkendt
dommer, og hoppen minimum får 22 point.
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9.0 ELITESKUE
Dansk Sports Ponyavl afholder hvert år et Eliteskue.
De bedste nykårede hopper, 2-års hopper og føl udtages på landets kåringspladser. Hopper, der udtages ved
efterårskåring, deltager det efterfølgende år. Hovedafsnitshopper, der tidligere er kåret i SDH og som har indfriet
landsstævnekvalificerende krav jf. Dansk Rideforbunds sportsreglement, kan ligeledes deltage. Fra 2015 er udtagne
hopper uden R-status medaljeaspiranter indtil, de har opnået R-status. De kan først ved opnået R-status tilmeldes til
eliteskue og kan indtil opnåelse af R-status gemme deres invitation (rev 1/2014)
DSPs bestyrelse kan aflyse skuet, såfremt man skønner, at der ikke er tilstrækkelig tilslutning dertil. De hopper, der har
opnået adgang til et eliteskue, som bliver aflyst, eller som har forfald pga. sygdom, kan deltage i skuet det følgende år.
Dyr, der krydser Storebælt for at deltage i Eliteskue, har krav på transporttilskud på kr. 300,00 pr. fremstillet dyr.
De hopper, der opnår medalje, får påført forbogstavet for den opnåede medalje i deres SDH-nr.: Bronze: BSDH, Sølv:
SSDH, Guld: GSDH.
Der er følgende udtagelsesmuligheder for hopper:
Hopper udtaget til eksteriørkåring i samme år eller året før som Eliteskuet (tilmeldes klasse 1A eller B)
(rev. 1/2015)
Hopper udtaget til sadelkåring i samme år som Eliteskuet (tilmeldes i klasse 1A eller B)
3-, 4- og 5-års hopper kåret i hovedstambogen udtaget til endagsafprøvning (tilmeldes klasse 1A eller B)
Hopper der for mere end et år siden er udtaget (Tilmeldes til klasse 2) (rev. 1/2015)
Hopper kåret i hovedstambogen, der har opnået landsstævneberettigelse. (tilmeldes klasse 2)
6-års og ældre hopper kåret i hovedstambogen udtaget til en endagsafprøvning (tilmeldes klasse 2)
(rev. 1/2014)
Klasse 1: Der kan uddeles medaljer i bronze, sølv og guld. Der udtages 3 hopper til finalen i hver disciplin i henholdsvis
dressur og springning. Der udnævnes ”Årets gangartshoppe” og ”Årets springhoppe” fra denne klasse. Er hoppen
udtaget i dressur/gangarter tilmeldes 1A. Er hoppen udtaget i springning tilmeldes klasse 1B. (rev. 1/2014).
Klasse 2: Der kan uddeles medaljer i bronze, sølv og guld. (rev. 1/2014).
Hopper udtaget ved forbindelse med eksteriørkåring, ved sadelkåring, éndagsafprøvning eller med
konkurrenceresultater vises enten under rytter og mønstret, eller vises løse og mønstret. Hopper med føl kan kun vises
under rytter, hvis føllet er mere end 4 måneder gammelt. (rev. 1/2016).
Opdrættermedalje og tildeling fra avlsfonden
Klasse 1: Der kan tildeles fra avlsfonden til ejer og opdrætter i denne klasse.
Klasse 1 og 2: Der kan tildeles opdrætter medalje til opdrætter i denne klasse
Tildeling af opdrættermedaljer: Bedømmelsen af hopper med henblik på tildeling af opdrættermedaljer i guld, sølv
eller bronze finder sted ved det årlige Eliteskue. En forudsætning for tilkendelse af opdrættermedalje er, at hoppen er
dansk avlet og født med rødt DSP pas og er registreret i Dansk Sports Ponyavl med logo Hestesko og bølge i passet.
Opdrættermedalje uddeles det efterfølgende år ved Generalforsamlingen.
(rev.1/2018)
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10.0 REGLER FOR UDNÆVNELSE AF ELITEHOPPER
For at få tilkendt Elitestatus skal ansøgeren selv forestå indsamling og dokumentation af de opnåede resultater.
Resultater og dokumentation herfor, fremsendes til den af avlsledelsen udpegede person.
Bestyrelsen fastsætter gebyr for optagelse af elitedyr.
Dyr der har opnået elitestatus får påført “E” foran kåringsnummeret på stamtavlen.
Uddeling af diplom og plakette uddeles på først kommende generalforsamling.
(rev.1/2018).
10.1 Forudsætninger:
1. Avlsresultater skal være opnået i DSP.
2. For den enkelte pony tæller kun et sæt rideresultater pr. disciplin i rideregi.
3. Udenlandske rideresultater tæller, såfremt Dansk Ride Forbund kan transformere konkurrenceresultaterne. Hoppen
skal opfylde følgende grundlæggende krav før ansøgning om Elitestatus på hoppen kan indsendes.
A. Grundlæggende krav
1. Hoppen skal være født til hovedafsnittet og kåret i enten SDH eller SDS.
2. Grundlæggende krav om frugtbarhed:
Bedækningsår:
Antal føl:
2 år
2 føl
3 år
2 føl
4 år
3 føl
De grundlæggende krav skal være opfyldt af alle hopper. Herudover skal hopperne kunne opnå mindst
200 point i nedenstående system. Heraf skal mindst 50 være opnået i kategori C.
B. Point for afkom
Avlsgodkendt hingst
SDH hoppe
Medalje hoppe/hingst med guld + (rev. 1/2014)
Medaljehoppe/hingst med sølv + (rev. 1/2014)
Medaljehoppe/hingst med bronze + (rev. 1/2014)
Elitestatus (R status medregnes ikke) (rev. 2015)

25
25
20
15
10
30

C. Ridepræstationer (hoppens egne ridepræstationer)
DM-startberettiget
Landsstævneberettiget
Bestået medaljeridning med guld
Bestået medaljeridning med sølv
Bestået medaljeridning med bronze
Bestået endagsprøven/sadelkåring med 7,5/750 point (rev. 1/2015)
Bestået endagsprøven/sadelkåring med 8,0/800 point (rev. 1/2015)
Bestået stationsafprøvningen for hopper med 7,0/ 700 point
Bestået stationsafprøvningen for hopper med 7,5/ 750 point
Bestået stationsafprøvningen for hopper med 8,0/ 800 point
Opnået "R" i avlschampionat
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1 00
75
15
7, 5
5
30
45
30
45
60
30

C. Ridepræstationer: afkommets ridepræstationer
Rideresultater i stævneregi
DM-startberettiget
Landsstævneberettiget
Bestået medaljeridning i guld
Bestået medaljeridning i sølv
Bestået medaljeridning i bronze

80
40
10
5
2, 5

Rideresultater i avlsregi
Bestået stationsafprøvning/1-dagsafprøvning/sadelkåring (kun hopper)
Bestået stationsafprøvning/1-dagsafprøvning/sadelkåring med min. 7,5/750 point. (rev. 1/2014)
Bestået stationsafprøvning/1-dagsafprøvning/sadelkåring med min. 8,0/800 point. (rev. 1/2014)
Opnået 7,0 i Avlschampionatet / tildelt "R"

15
20
30
15

Forudsætninger
- Avlsresultater skal være opnået i DSP.
- For den enkelte pony tæller kun et sæt rideresultater per disciplin i riderégi og ét i avlsrégi.
- Udenlandske rideresultater kan medregnes, såfremt de er sammenlignelige med danske sværhedsgrader og ansøger
kan dokumentere dette.
- Det er op til ansøgeren om Elitestatus at fremskaffe dokumentation for de ovenstående krav. Avlsledelsen ser gerne
flere Elitehopper, derfor er pointene for ridning højnet.

11.0 KÅRINGSSTRATEGI FOR HINGSTE
Målet med ændringer i kåringsstrategien er fortsat at sikre høj kvalitet i hingste bestanden og dermed det bedste
udgangspunkt for at opfylde avlsmålet. Samtidig ønsker DSP et redskab til hoppeejerne ved valg af hingst.
Såfremt en hingst, der er anmeldt til kåring, ikke kan møde pga. sygdom eller skade, afgør bestyrelsen, om der er
grundlag for besigtigelse af hingsten. Hingsteejeren skal som grundlag for bestyrelsens vurdering indsende dyrlægeattest.
Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde give dispensation for opfyldelse af reglerne for hingstekåring.
11.1 Afstamning på hingste.
Hingstenes forældre skal begge være hovedafsnitsdyr. Faderen skal være avlsgodkendt af Dansk Sports Ponyavl. Er
faderen ikke avlsgodkendt i Dansk Sports Ponyavl skal den opfylde afsnit 13 i Avlsplanen.
Fra den 1.1.2008 skal mor være kåret med min. 6 i helhed. Fra den 1.1.2013 skal mormor være kåret med min. 6 i
helhed. Det står for anmelders ansvar at fremlægge beviser for de opnåede resultater til stambogsudvalget. For
hingste, der efteranmelder, kan en evt. avlsgodkendelse først træde i kraft når stambogsudvalget har undersøgt og
godkendt afstamningsoplysningerne.
11.2 Alder ved første fremstilling
Hingstene kan stilles til kåring tidligst i deres 3. fødselsår. Der vægtes specielt egenskaber for dressur og springning. For
endelig kåring skal hingstene have aflagt en stationsafprøvning på min. 28 dage.
Avlsledelsen kan godkende rideafprøvninger bestået i udlandet.
Hvis en hingst har min 3 internationale starter, kan der gives dispensation af avlsledelsen til, at der kun skal foretages
10 dages observation i forbindelse med foreningens 30 dages stationsafprøvning. Det er tilladt at ridning foretages af
en rytter, der er tildelt af ejer og godkendt af træningsleder. (rev 01/2018)
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En forudsætning for avlsgodkendelse/kåring, er at afstamningen er verificeret og at hingsten er konstateret fri for
Cerebellum Atrofi (CA). Hingste med hingsten Kantjes Ronaldo i afstamningen skal konstateres fri for Myotoni.
(rev.1/2015)
Bestyrelsen kan i samråd med SEGES forlange en CEM-attest samt sædprøve. Kravet herom skal fremsættes med
passende varsel, således at avlssæsonen for hingsten/ejeren ikke forkortes unødigt.
Der ydes et transporttilskud på kr. 300,- til hingste, der fragtes over Storebælt. Hvis de enten:
a. Opnår avlsgodkendelse ved hingstekåringen eller kåring.
b. Har opnået 22 point eller “8” i helhedskarakter ved et anerkendt plageskue
c. Ved forbesigtigelse af unghingste, er blevet opfordret af kåringskommissionen til at møde til næste hingstekåring.
11.3 Stationsafprøvning aflagt efter den 1.1.2007.
For at hingste kan fremstilles til hingstekåring for endelig kåring, kræves det, at de skal have aflagt en
stationsafprøvning med min 7,5 point, eller et gennemsnit af ridelighed og specialdisciplin på 8 og ingen delkarakterer
under 5. For avlsgodkendte engelske fuldblodshingste (XX), fuldblodsarabere (OX), angloaraber (AA) samt shagyaaraber
(A) gælder, at såfremt hingsten aflægger en stationsafprøvning med en pointsum på mindst 6,5 og ingen delkarakterer
under 5, kan hingsten ved fremstillingen kåres.
Ved avlsgodkendelse gælder det for hingstene, at der betales 1. rate af stationsafprøvningen ved avlsgodkendelsen. 2.
rate betales inden indsyningen.
Hingste der lider af krybbebidning, vindslugning eller vævning (bjørnerokning) kan ikke anerkendes.
Hingste med arvelige/måske arvelige sygdomme kan hjemsendes i samråd med træningsleder, teknisk udvalg og
dyrlæge. De hingste, der ikke opnår det ønskede resultat til stationsafprøvninger og dermed ikke møder igen til
færdigkåring er velkomne til:
1. at stille til en ny stationsafprøvning det følgende år, uden først at fremstille til eksteriørbedømmelse.
2. at stille til færdigkåring når de har vist, at de formår at gøre sig gældende på nationalt eller internationalt niveau i
ridning.

(AFSNITTET med obligatorisk følbedømmelse er fjernet) 1/2016
11.4 Forbesigtigelse. Avlerne opfordres til at stille 2-års hingste til forbesigtigelse ved hoppekåringerne.
11.5 Måling. Hingstene vil blive målt den dag, de stiller til kåring, tidligst som 3-års. Det eneste tidspunkt en hingst kan
afvises på grund af højde er første gang, den måles ved en kåring, hvor den opnår avlsgodkendelse. DSP følger Dansk
Rideforbunds målingsreglement.
Hingstene vil blive målt i forbindelse med den endelige kåring, for at sikre at hoppeejere får de nødvendige oplysninger
ved valg af hingst. Hingste af angloaraber (AA) og engelsk fuldblod XX, fuldblods araber (OX) og shagyaaraber (A) kan
møde hingstekåring i DSP uanset højde.
Ældre hingste, der møder med en officielt anerkendt ponymåling bliver ikke målt. Der benyttes det mål, som står i
passet.
11.6 Arvelige sygdomme. Procedure for undersøgelse af hingste, der er mistænkt for at være bærer af arvelige
sygdomme. Bestyrelsen kan kræve en avlsgodkendt hingst underkastet en uvildig undersøgelse, såfremt der er
begrundet mistanke om at den har, eller er bærer af arvelige sygdomme eller skavanker.
Såfremt det, ved den nævnte undersøgelse godtgøres, at der er risiko for at hingsten videregiver arvelige sygdomme
eller skavanker kan bestyrelsen i samråd med kåringskommissionen afkåre hingsten.
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11.7 Smittebærer. Procedure ved mistanke om hingste som smittebærere. Bestyrelsen kan kræve en avlshingst
dyrlægeundersøgt, såfremt der er begrundet mistanke om smitsomme sygdomme hos hingsten. Bekræftes mistanken
af dyrlægeundersøgelsen inddrages bedækningstilladelsen midlertidigt, indtil der af ejerne kan fremvises en ny
dyrlægeattest, der godtgør, at der ikke længere er risiko for smitteoverførsel.
SEGES holdes underrettet om forløbet. Hingsten skal ikke genfremstilles for atter at få bedækningstilladelse.
11.8 Medaljer. Bedømmelsen af hingste med henblik på tildeling af medaljer, finder sted ved hingstens endelige kåring.
Hingstene kan tildeles medaljer af guld, sølv eller bronze.
Opdrættere af de hingste, som er født med Dansk Sports Ponyavls logo, hestesko og bølge i passet, og som er
færdigkårede, kan desuden tildeles opdrættermedalje i guld, sølv eller bronze. Opdrættermedalje uddeles ved
generalforsamlingen det efterfølgende år.
11.9 Afvigelse fra proportioner. Hvis en hingst ikke kan vises i springning eller gangarter til hingstekåring eller
stationsafprøvning, skal der forefindes en dyrlægeerklæring og det skal være af veterinære forhold, der skal gøre sig
gældende, hvis der skal ske en evt. undladelse. (01/2018)

12.0 ELITEHINGSTE
ELITEHINGST
Hingsten skal opnå en samlet pointsum på 650, hvor mindst 350 point skal opnås i afdeling C.
Er hingsten varigt skadet kan der dispenseres fra kravet om landsstævneberettiget. I dette tilfælde kræves der
yderligere 350 point i afdeling C.
Uddeling af diplom og plakette uddeles på først kommende generalforsamling.
(rev. 1/2014).
SYSTEM FOR UDREGNING AF POINT
A. Grundlæggende krav:
- Hingsten skal være avlsgodkendt i Dansk Sports Ponyavl.
- Hingsten skal selv have været landsstævneberettiget i dressur, springning eller military.
B. Point for afkom:
Avlsgodkendt hingst
SDH-hoppe
Medaljehoppe/hingst guld +. (rev. 1/2014)
Medaljehoppe/hingst sølv +. (rev. 1/2014).
Medaljehoppe/hingst bronze +. (rev. 1/2014).
Elitestatus (R status medregnes ikke) (rev. 1/2015)

25
25
20
15
10
30

C. Ridepræstationer: afkommets ridepræstationer,
Rideresultater i stævneregi
DM-startberettiget
Landsstævneberettiget
Bestået medaljeridning i guld
Bestået medaljeridning i sølv
Bestået medaljeridning i bronze

80
40
10
5
2,5
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Rideresultater i avlsregi
Bestået stationsafprøvning/1-dagsafprøvning/sadelkåring (kun hopper)
Bestået stationsafprøvning/1-dagsafprøvning/sadelkåring med min. 7,5/750 point. (rev. 1/2014).
Bestået stationsafprøvning/1-dagsafprøvning/sadelkåring med min. 8,0/800 point. (rev. 1/2014).
Opnået 7,0 i Avlschampionatet / tildelt "R"

15
20
30
15

Forudsætninger
- Avlsresultater skal være opnået i DSP.
- For den enkelte pony tæller kun et sæt rideresultater per disciplin i riderégi og ét i avlsrégi.
- Udenlandske rideresultater tæller, såfremt Dansk Ride Forbund kan transformere konkurrenceresultaterne til danske
forhold.
- Det er op til hingsteholder eller andre med særlig interesse i hingsten, at ansøge om Elitestatus, samt at fremskaffe
dokumentation for de ovenstående krav.

13.0 REGLER FOR GODKENDELSE AF AFSTAMNING PÅ HINGSTE TIL
KÅRING I DSP
13.1 Regler for godkendelse af afstamning.
For at en afstamning kan godkendes kræves mindst 4 anerkendte led. Ved benævnelsen anerkendt led forstås
avlsgodkendt i sit respektive avlsforbund.
Hingstens forældre, bedsteforældre og oldeforældre skal opfylde en af følgende betingelser:
a) Være indført i avlsforbundets hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet.
b) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et andet avlsforbund, der er godkendt til indkrydsning.
Avlsledelsen kan dispensere fra reglerne og godkende enkelte hingste, hvis de positivt har styrket ridesporten.
13.2 Indplacering af hingste
Hingstene bliver placeret i en af 3 grupper ud fra nedenstående principper. Det er ansøgerens ansvar at frembringe de
nødvendige oplysninger, således at avlsledelsen kan indplacere den pågældende hingst.
Gruppe 1
Alle DSP avlsgodkendte og kårede hingste.
Gruppe 2
Hingste fra et DSP-godkendt forbund. Der kan ansøges om godkendelse af brug af en bestemt hingst til en specifik
hoppe. Afkommet vil, hvis hingsten godkendes, automatisk få udstedt DSP-papirer. Godkendes hingsten ikke, kan
afkommet blive registreret under LU.
Gruppe 3
Hingste, der enten:
• Kommer fra et ikke DSP-godkendt avlsforbund
• Ikke har været fremstillet for en kåringskommission.
Afkom fra gruppe 3 vil ikke kunne få udstedt DSP-papirer. Afstamningen kan ikke godkendes af DSP. De vil, hvis
afkommet bliver stillet til kåring og opnår en helhedskarakter på minimum 6, opnå en kåring i forregistret F1.
13.3 Positivlisten. Avlsforbund godkendt til indkrydsning
Danmark under SEGES / Hest: New Forest, Connemare, Welsh, Dartmoor, Dansk Varmblod, Trakehner, DSAH (shagya,
anglo og araberrace), DSAH (OX), XX.
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Tyskland: Deutsche Reitpony i følgende forbund: Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V., Rheinisches
Pferdestammbuch e. V., Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V., Pferdestammbuch Weser-Ems
e.V., Westfälisches Pferdestammbuch
Sverige: ASRP
Norge: NPA
Holland: NRPS, NWR, WPBR
Øvrige avlsforbund kan tilføjes efter avlsledelsens vurdering.

14.0 REGLER FOR BRUG AF EU-HINGSTE OG HOPPER
ANSØGNING OM BRUG AF EU-Hingste
For hoppeejere er der mulighed for at bruge udenlandske hingste til forbedring af egen avl. Derfor kan der godkendes
hingste fra avlsforbund i EU.
Hingstene skal overholde kvalitetskravene for at afkommet kan blive registeret i Dansk Sports Ponyavl og få samme
muligheder, som andre føl avlet i Dansk Sports Ponyavls regi. Det er en forudsætning, at hoppen er kåret i Dansk Sports
Ponyavl. En af forældrene skal være testet CA-fri, eller afkommet skal testes CA-fri.
Hvis ansøger kan dokumentere, at hingsten lever op til Dansk Sports Ponyavls springprogram, kan føllet optages i
Springponyprogrammet ved fødslen, forudsat at moderen er optaget.
Den enkelte hoppeejer kan ansøge avlsledelsen om brug af en EU-hingst, hvis nedenstående krav er opfyldt. Ved
godkendelse af hingsten kan afkommet registreres med Dansk Sports Ponyavls logo.
Ved registrering af føllet følges SEGES’ regler.
Ansøgningen skal indsendes til den person som avlsledelsen har valgt til opgaven.
Ansøger skal selv frembringe dokumentation for de omtalte krav – ansøgningen bliver behandlet på først kommende
avlsledelsesmøde, hvis den nødvendige dokumentation er medsendt og betalingen er registreret. Følg procedure for
ansøgning om brug af EU Hingste, der ligger på DSPs hjemmeside under blanketter.
14.1 Kvalitetskrav for hingstens avlsværdi
I Tyskland: Hingste skal have bestået en stationsafprøvning med min 8,0, været kvalificeret til A-finalen ved
Bundeschampionatet, eller have placeringer i internationale konkurrencer på S-niveau. 3 års eller 4 års hingste kåret
som Sieger eller Reservesieger.
(Rev. 1/2016)
Holland: Hingste der har bestået stationsafprøvning med min 8,0. eller har placering i internationale konkurrencer på Sniveau. Desuden kan avlsgodkendte hingste, som har placering i internationale konkurrencer på S-niveau, bruges.
I andre lande og forbund:
Hingstenes avlsværdi skal kunne dokumenteres at være på samme niveau som ovennævnte.
Dansk Sports Ponyavls Avlsledelses holder sig ajour med udviklingen i de forskellige lande og forbund omkring deres
kåringssystemer.
Økonomi til Dansk Sports Ponyavl:
Der betales et ekspeditionsgebyr til Dansk Sports Ponyavl pr. ansøgt bedækningskombination i bedækningsåret. DSP
afholder udgifter til registrering af hingsten på SEGES. For yderligere informationer se ansøgningsblanket, der findes på
www.sportspony.dk.
Der henvises til SEGES’ generelle regler omkring stambogsføring.
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ANSØGNING OM BRUG AF EU-HOPPE
Hopper kåret i hovedafsnittet i avlsforbund på DSPs positiv liste, kan, hvis ikke det er muligt at stille hoppen til kåring i
DSP, ansøge om at benytte hoppen til en kåret DSP hingst og få afkommet registreret med Dansk Sports Ponyavls logo.
Eksempelvis på grund af størrelse eller sundhedstilstand.
Ansøgning om brug af EU-Hoppe er en prøveperiode, der forløber fra 2014 til og med 2019 – herefter skal avlsledelsen
vurdere, om det skal laves som en permanent mulighed.
Hoppeejere forpligter sig til at videregive oplysninger til avlsledelsen om afkommets højde og sundhedstilstand, inden
udgangen af dens 3. leveår.
Den enkelte hoppeejer kan ansøge avlsledelsen om brug af en DSP HINGST. Ved registrering af føllet følges SEGES /
Hests regler.
Ansøgningen skal indsendes til den person som avlsledelsen har valgt til opgaven.
Ansøger skal selv frembringe dokumentation for de omtalte krav – ansøgningen bliver behandlet på først kommende
avlsledelsesmøde, hvis den nødvendige dokumentation er medsendt og betalingen er registreret. Følg procedure for
ansøgning om brug af EU Hopper, der ligger på DSPs hjemmeside under blanketter. (rev. 4/2014)

15.0 RIDECHAMPIONAT
En gang årligt afholdes der ridechampionat i DSP. Sportsudvalget forestår det praktiske vedrørende afvikling og
tilrettelæggelse af ridechampionatet. Der udarbejdes et regelsæt, der sammen med DRF´s reglement er gældende.
R-status for hopper, som har deltaget i DSPs Avlschampionater:
Kårede hopper, der deltager i championatet får automatisk tilføjet ”R” til stambogs-numrene, hvis de har opnået en
gennemsnitskarakter på 7 i gangarter eller springstil ved deltagelse i Dansk Sports Ponyavls Avlschampionat. For
hopper, der har opfostret et føl i deltagelsesåret stilles lidt lavere krav til opnåelse af ”R”, idet der tildeles et point
ekstra i dressur (inden beregning af % for gangarter). Samt et ekstra stilpoint i springning (tildeles inden gennemsnit
beregnes). Kravene til følhopper er således 6,8 i dressur og 6,67 i springning for at få tildelt ”R”.
Optagelse i Springponyprogrammet: Ponyer i DSPs hovedafsnit, der samlet i en klasse har opnået 8 eller derover
optages automatisk i Springponyprogrammet, med mindre ejeren oplyser i sekretariatet eller sportsudvalget, at ponyen
ikke ønskes optaget. Det samme gælder for hingste, der ud fra springponyafsnittet optages via championaterne. I
championatsrégi skal hingstens resultater for kvalifikation, semifinale og finale have et gennemsnit på minimum 8 og
ingen delkarakterer under 7. Det er det samlede resultat der er gældende. (rev. 1/2014).

16.0 MEDALJERIDNING M.V.
Der kan rides om medalje i tilknytning til et DSP-arrangement eller ved et selvstændigt DSP ridestævne, hvor DSP har
udskrevet proportionerne, eller ved et af en rideklub (organiseret under DRF) arrangeret distrikts- eller landsstævne.
Ved medaljeridning til DSP´s egne arrangementer dispenseres for den af DRF fastsatte aldersgrænse for ponyryttere.
Championatets regelsæt og Dansk Ride Forbunds reglement er gældende, hvor intet andet er anført. Kun ponyer med
DSP papirer kan deltage i medaljeridning. Dvs.:
a. Hingste og hopper kåret i DSP uanset grad.
b. Hingste, hopper og vallakker med registreringsattest eller afstamningsoplysning, når faderen og/eller moderen er
kåret i DSP.
c. Ponyens ejer skal være medlem af DSP for at ponyen kan deltage i medaljeridning. Alternativt kan der i forbindelse
med medaljeridning ved championaterne indløses et gæstekort.
Der kan erhverves medalje i disciplinerne dressur, springning og military. Bedømmelsen skal ske af minimum en
dommer autoriseret under Dansk Ride Forbund.
DRESSUR: Der skal som min. rides 65 % af max. pointsum.(01/2017)
Bronze:
Sværhedsgrad min. 1 og 2
Sølv:
Sværhedsgrad min. 3 og 4
Guld:
Sværhedsgrad min. 5 og 6
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SPRINGNING: Der skal som min. rides fejlfrit i hovedspringningen (metode B4 dog begge faser).
Bronze:
Sværhedsgrad min. 1 og 2
Sølv:
Sværhedsgrad min. 3
Guld:
Sværhedsgrad min. 4, 5 og 6
MILITARY: Gennemført med højst 20 strafpoint på forhindringerne i etape D og 50% af max. point i dressur.
Bronze:
Sværhedsgrad min. 0
Sølv:
Sværhedsgrad min. 1
Guld:
Sværhedsgrad min. 3
Hvis medaljerne rides i hesteklasser, er det samme sværhedsgrad, der er gældende.

17.0 SPRINGPONYPROGRAM
Dansk Sports Ponyavl ønsker at udvikle og udbygge et kvalitativt højt niveau af springponyer indenfor Dansk Sports
Ponyavl.
I SEGES database påføres springponylogoet på ponyer i Springponyprogrammet. Føl, der fødes ind i programmet, får
endvidere springponylogoet påført i hestepasset. Ældre ponyer, der optages, kan få påført springponylogoet i
hestepasset mod betaling af et gebyr, såfremt hestepasset indsendes til SEGES.
Registrering og avlsgodkendelse i Springponyprogrammet
Ponyer kan registreres/optages i Springponyprogrammet på to måder:
1. Ved ansøgning. Der kan ansøges om registrering/optagelse, såfremt ponyen er kåret eller registreret i Dansk Sports
Ponyavl og opfylder nærmere definerede krav. (rev. 1/2014).
2. Ved fødsel. Føl registreres automatisk, såfremt både faderen og moderen er registreret i Springponyprogrammet.
For optagelse af ponyer skal mindst ét af nedenstående kriterier opfyldes:
1. Gennemsnit af løsspringningskarakterer skal være mindst 8,5 ved eksteriørkåring.
2. Gennemsnittet af springdisciplin ved sadelkåring, stationsafprøvning eller en-dagsafprøvning på mindst 7,75 for 3 års
hopper og 7,85 for 4 års eller ældre (rev.1/2015).
For hingste kåret i DSP eller EU hingste gælder at min 2 bedømmelser skal være til grund for optagelse. Der skal være
en gennemsnit på 8 og ingen del karakterer under 7. Hvis hingsten har været til flere bedømmelser, kan de 2 bedste
benyttes. Ved endelig kåring skal hingsten springes under rytter. I championatsregi skal hingstens resultater for
kvalifikation, semifinale og finale have et gennemsnit på minimum 8 og ingen delkarakterer under 7. Det er det samlede
resultat, der er gældende. (rev. 1/2014).
Samlet springresultat ved championaterne for 4, 5 eller 6 års ponyer på minimum 8,0 point. Status som minimum
landsstævneberettiget i springning jf. Dansk Rideforbunds reglement.
Hopper med minimum to afkom, der er landsstævneberettiget i springning, eller et der er DM-berettiget jf. Dansk
Rideforbunds reglement, kan ligeledes optages.
Avlsledelsen kan i særlige tilfælde optage hopper og hingste i springponyprogrammet, hvor andre forhold gør dem
særligt attraktive. Endvidere kan avlsledelsen til en hver tid nægte at optage en hoppe eller hingst i
springhesteprogrammet, selvom den opfylder de angivne kriterier. (rev. 1/2015)
Avlsledelsen kan til enhver tid med passende begrundelse fratage en registrering i Springponyprogrammet.
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18.0 SPORTSMEDALJER
Danske Sportsponyer født ind i eller kåret i hovedafsnit i Dansk Sports Ponyavl kan ansøge om at få tildelt en
Sportsmedalje. For at få tildelt en medalje skal ekvipagen have ekstra ordinært gode resultater- ex. internationale
resultater, resultater eller placeringer til DM. Ansøgningen skal være avlsledelsen i hænde inden d. 1/11 for at kunne
tildeles på førstkommende generalforsamling. Ansøger skal være medlem af Dansk Sports Ponyavl. Avlsledelsen har ret
til at invitere en pony for at få tildelt en Sportsmedalje- i dette tilfælde kræves der ikke medlemskab af foreningen. En
pony kan kun opnå sportsmedalje en gang i hver disciplin (01/2018)

19.0 INDEKSTAL
Indekstal er et udtryk for en ponys forventede avlsværdi, med andre ord hvor god ponyen er til at give sine egne gode
egenskaber videre. Dermed siger indekstallet noget om, hvilke præstationer man kan forvente af ponyen; under
middel, middel eller over middel. Ved at avle udelukkende på ponyer med høje indekstal, har man det bedste
udgangspunkt for at forbedre sin avl markant.
DSP ønsker på sigt at indlemme indekstal i foreningens avlsarbejde. Dog skal økonomien i forbundet kunne bære
initiativet.
Indekstal er baseret på oplysninger om:
- Ponyens egne og familiemedlemmers præstationer ved kåringer, materialprøver, og lignende afprøvninger.
- De enkelte egenskabers arvelighed. (Type og skridt er eksempler på arvelige egenskaber).
Jo flere oplysninger om ponyen selv og dens familie, og jo højere arvelighed for egenskaberne, jo tættere kommer man
på den endegyldige sandhed om individets avlsværdi. Jo tættere slægtskab (forældre og helsøskende) jo mere bidrager
de til indekset. Egenskaber, som påvirkes minimalt af miljø, eksempelvis stangmål, er meget arvelige. Hvorimod
egenskaber som påvirkes meget af miljø, eksempelvis ridelighed i dressur, (rytter, fremføring, sadeltøj, opvækst) har en
lav arvelighed.
Indekstal kan udregnes på tre forskellige tidspunkter af en ponys liv:
- Ved fødsel også kaldet afstamningsindeks
- Når ponyens egen præstationer kan indregnes
- Når afkoms præstationer kan indregnes
Indekstal skal altid vurderes sammen med sikkerheden.

Indekstal for gangarter og springning er opbygget således, at gennemsnittet for alle heste er 100 og spredningen er 20.
Det betyder, at 16 % af hestene har et indeks over 120, og 2,5% af hestene har et indeks over 140 = de allerbedste.
For eksteriør ligger de 2,5 % bedste heste over 120, da spredningen er 10. Når man kigger på indekstal, er det uhyre
vigtigt altid at kigge på sikkerheden.
Sikkerheden siger noget om hvor mange oplysninger der indgår i beregningerne for den enkelte hest. Jo flere
oplysninger – jo højere sikkerhed.
Sikkerhed på indekstal:
Større end 0,9

meget sikkert

0,8 - 0,9

Betydelig sikkerhed

0,7 - 0,8

Sikkert

0,6 - 0,7

Ret sikkert

0,3 - 0,6

Usikkert

Mindre end 0,3

meget usikker
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20.0 VISIONER
Det skal være vores mål at være på forkant med udviklingen herhjemme og internationalt, så Dansk Sports Ponyavls
medlemmer til stadighed støttes og motiveres i arbejdet med at avle ponyer af høj kvalitet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det er avlsledelsen mål at få udarbejdet supplerende statistisk materiale til brug i avlsplanlægningen.
Hingstenes stationsafprøvninger vurderes årligt og der besluttes, om der er behov for ændringer.
Det er hensigten, at der skal arbejdes for at hingste kan opnå avlsgodkendelse ud fra sportsresultater.
Det tilstræbes at få et tættere samarbejde med ligestillede avlsforbund i EU i relation til udviklingen i
avlsarbejdet.
Samarbejdet med andre ponyavlsforbund i Danmark skal styrkes, eksempelvis omkring championater.
Der er en vision at det fremadrettet er mere gennemskueligt, og kan dokumenteres gennem afstamningen om
det er dressurponyer eller springponyer.
Øge efterspørgslen for DSP ponyer

(rev. 1/2018).
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Et forbund for ponyer og fremtiden
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