DSPs avlsledelsesmøde 26.04.19

Tilstede: Jens Ole Sørensen, Poul Gravgaard, Jens Mouritsen, John Villadsen, Birthe Lyder Nielsen og Louise
Østgaard Larsen
Pkt. 1: Avlsarrangementer over året: Diskussion om testryttere. Avlsledelsen vil gerne indstille til
bestyrelsen at mindstekravet til testryttere er en uddannet berider – dansk varmblod har en testrytterliste,
der kan tages udgangspunkt i.
Landskuet: Fælles show med DV og DSP – det ser ud til der er flere tilmeldte
Bestyrelsen er i gang med sponsorarbejde.
Ønske fra bestyrelsen om hurtigere afvikling af ridning til stationsafprøvning – avlsledelsen anbefaler at
tidsplanen laves, så der bliver skiftet hest løbende i stedet for hold med 2. Obs det første hold tager
længere tid da der skal skiftes sadel og rytter midtvejs.
Avlsledelsen vil gerne informeres pr mail når, der er hjemmekåring enten af dommere eller avlsudvalget.
Championater: klasser mm gennemgået i forhold til sværhedsgrad. Avlsledelsen foreslår at 6 og 7 års rider
klassen sammen, men at der udnævnes en vinder af hver årgang (dækken og sløjfe) og kategorier.
DSP sportsklasse (LD-LB procentklasse) – avlsledelsen indstiller til, at det bliver som stilcupklasse – positivt
med denne klasse.
Avlsledelsen ser positivt på at bestyrelsen beslutning om at der bliver mulighed for at stille vallakker til
kåring i DSP på de godkendelser, der er afstamning og positivliste mm.
Angående uro på barrieren når ponyerne bliver vist under rytter. Anbefaling til at indstille til publikum at
forholde sig roligt (sige det i højtaleren)og spille lidt musik (svag lyd)under bedømmelsen så ponyerne ikke
kan høre alle lyde.
Avlsledelsen ønsker at holde fast i, at det er frivilligt at løsspringe og springe under rytter for 4 års og ældre.
Fremadrettet skal karaktererne for løsspringning gives efter bedømmelsen til kåring i højtaleren til
publikum.
Avlsledelsen har en ønske om at bedømmelsen for 2 års og føl bliver som lineær bedømmelse 2019– Louise
kontakter Maiken Holm for at høre om pris.
Poul laver en artikel om springning og championater – obs, at der kommer med om, at der er muligt at
kvalificere sig til C stævner for 5 års og ældre og D stævner for 4 års.
Pkt. 2: CA – validiteten af testen fra Tyskland skal undersøges i forhold til om testen er lavet ved dyrlæge
/besigtiger eller det er ejeren. Jens Ole undersøger.

Pkt. 3: WFFS – avlsledelsen henstiller til rettelserne i avlsplanen rev. 2019 – Det kan tages op om 5 år om
det skal ændres.
Pkt. 4: Seges – Avlsledelsen indstiller til bestyrelsen at følgende pkt i avlsplanen ændres når det er
godkendt af bestyrelse – senest inden førstkommende hoppekåring.
Afkom efter hoppe der mangler hver 2. kåring vil blive indplaceret i SDS2. – Regler fra Seges – se tidligere
udsendt referat fra mødet hos Seges
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 – der skal
være minimum 3 kårede led (Sportspony Dansk Hovedstambog).
Hopper med en helhedskarakter på 6-7 kåres i SDS – der skal være minimum 3 kårede led (Sportspony
Dansk Stambog) - Hopper med min hvert andet led eller helhedskarakter på 5 kåres i (Sportspony Dansk
Stambog 2).
Hopper til kåring med en helhedskarakter på under 5 afvises.
Hopper med ukendt eller delvis ukendt afstamning kåres i SFR (Sportspony Forregister) – se bilag til
hovedafsnit(4/19).
13.1 Regler for godkendelse af afstamning.
For at en afstamning kan godkendes kræves mindst 4 anerkendte led. Ved benævnelsen anerkendt led
forstås fremstillet og avlsgodkendt og i sit respektive avlsforbund (Rev. 4/19).
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.
Pkt: 5 Indavl. Gennnemgang af en del af de sidste kårede hingste i DSP – det ser ikke ud til vi har så store
problemer at vi behøver lave tiltag på nuværende tidspunkt – men Avlsledelsen er opmærksom på at det
kan blive et problem.
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ref. Louise Østgaard Larsen

