Referat for fællesmødet d.04.01.20
Nårupvej 18, 8883 Gjern

Til stede er: Jens Ole Sørensen, Poul Graugård, Jens Søgård, Jens Mouritzen, Birthe Lyder, Lene
Thaulow, Louise Larsen og Anne-Sofie Lambertsen
Pkt.1: Siden sidst: Louise tager igen kontakt til landsudvalget, angående pris for apps til
lineærbedømmelse. Jens Ole har haft kontakt med det tyske forbund ifht. CA, og de
beretter, at de nye hingste får taget CA-prøver på kåringspladserne, mens de gamle
hingste får taget hjemme.
Lene tager kontakt til Skovgård og Laboklin for en fast pris for analysen af gendefekter til
henholdsvis medlemmer og forbundet.
Vi indstiller til bestyrelsen, at afkom hvor både mor og far er dansk certificeret fri for
følgende gendefekter; CA, Myotoni og WFFS, automatisk betragtes som fri for disse.
Pkt.2: Avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning, samspil mellem bestyrelse
og avlsledelse . Anne-Sofie trækker sig som sekretær, og Louise overtager
arbejdsopgaverne.
Vi har fremover faste mødedatoer, som aftales til årets første møde. Der skal laves møde i
forbindelse med hingstekåring i marts (D.14.03.20), møde i forbindelse med hoppekåring
og afslutning af materialeprøve i september ( 18.09.20), møde i november som
forberedelse til fællesmøde med bestyrelsen (d. 21.11.20). Fællesmøde med bestyrelsen i
januar 2021.
Målsætningen følger visionerne i avlsplanen, herunder at arbejde videre med
lineærbedømmelse, samt i højere grad at dele op i spring og dressur på kåringspladserne.
Samspil mellem bestyrelse og avlsledelse fungerer godt, men da vi nu har fastlagte
møder, vil vi gerne henstille til, at de fortløbende sager i højere grad behandles på
møderne, så vi har bedre mulighed for at tale sammen og melde noget fælles ud via
sekretæren. Det betyder at spørgsmål gerne skal være avlsledelsen i hænde senest 5
dage før møderne. Disse skæringsdatoer kan med fordel fremgå af aktivitetsplanen.
Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning
Louise laver udkast til beretning, som sendes til godkendelse i avlsledelsen 14 dage før til
gennemsyn. Jens Ole laver et oplæg omkring brug af forskellige linjer i vores avl, herunder
at mange hingste begynder at gå igen.
Pkt.4: Hingstekåring, herunder opdeling i spring og dressur.
Avlsledelsen ser gerne, at hingste der stilles til kåring første gang som 3, 4 eller 5års
løsspringes. 6års og ældre kan vælge om de stiller i spring eller dressurholdet. Stiller de i
springholdet, skal de springes under rytter.
Vi indstiller til bestyrelsen, at dommerne på baggrund af hingstens resultater til
stationsprøven, vælger at se hingsten i en specifik disciplin til færdigkåring. Har hingsten
over 800 point i begge discipliner, kan hingsteholder selv bestemme, hvilken disciplin

hingsten stiller til færdigkåring i. Hvis hingsten udtages i springdisciplinen, skal den både
vises i løsspringning og i springning under rytter, men til gengæld skal den ikke gå
gangartsbedømmelse. Der kan dispenseres fra rideafprøvning til færdigkåring, hvis det
drejer sig om ældre hingste med væsentlige sportslige resultater. Ansøgning om
dispensation skal være avlsledelsen i hænde senest 14 dage før hingstekåringen.

Pkt.5: Stationsafprøvninger
Ponyerne var generelt velforberedte, flot synet ind og flot fremvist til afsluttende prøve.
Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer
Kvaliteten af hopperne var god i år og de var generelt godt fremvist. Generelt var
hopperne velfungerende, flere med særdeles godt fundament og en forbedring af typen
sammenholdt med de foregående år.
I år har DH-hopper med R opnået i f.eks. championater eller på baggrund af afkoms
rideresultater, kunne deltage til eliteskue, selv om de ikke er udtaget af dommerne.
Vi indstiller til bestyrelsen, at vi går tilbage til den praksis, at alle deltagere ved eliteskuet
er inviteret af dommerne ved DSPs arrangementer. Undtaget her fra er ponyer med Aeller B-status.
I forhold til løsspringning, vil der fremadrettet være maxhøjde. Maxhøjde er som
udgangspunkt 1m. For kat. 1, men i enkelte tilfælde kan dommerne sætte springene op til
1.20, hvis ponyen udviser en helt særlig kvalitet.
Afstamningsforringelser i forbindelse med indkrydsning af DSP. Louise laver udkast til
formulering og kontakter landsudvalget, således at en pony med en DSP-far og en
renracet mor (f.eks. New Forest), ikke bliver ringere stillet afstamningsmæssigt, end et
afkom efter samme hoppe og en faderhingst fra samme forbund.
Vi indstiller til bestyrelsen at slette reglen om to sekstaller i helhed for hingstemødre og
mormødre fra avlsplanen, da reglen har vist sig svær at undersøge og dermed bruge i
praksis.
Pkt.7: Følskuer
Vi skal have skrevet ind i vores proportioner, at dommerne ser alle føllene sammen i deres
respektive køn, men at de fremover kan udtages til eliteskuet som dressur- eller springføl
på baggrund af kvalitet og afstamning.
Pkt.8: Dommere, herunder også omkring uddannelse af dommere
Opgradering af dommerne: Inspirationstur til Neumünster

Pkt.9: Avlsplan, tilretninger m.m. Herunder WFFS
Lene retter til i avlsplanen, så den er klar til avlsledelsens beretning.
Lene undersøger mer-udgifter ved at undersøge WFFS på samme prøver som CA.

Pkt. 10: Sportsmedaljer
Midnight af Lergraven: Guldmedalje
Lykkehøjs Dream of Dornik: Guldmedalje
Røgilds Clair: Bronzemedalje

Pkt.11: EU-ansøgninger
Vi har gennemgået EU-ansøgninger.

Pkt.12: Evt.

