
                           DSP Fællesmøde for Avlsledelse og Bestyrelse 
 
Søndag d. 04.januar 2020 hos John Villadsen 
 
Mødedeltagere: John Villadsen, Pernille Lynge, Kasper Petersen, Linea Fogh Pedersen, 
Tanya Willemoes Sørensen, Britta Sørensen , Louise Østgaard Larsen, Jens Søgaard, 
Poul Graugaard, Birthe Lyder Nielsen, Anne-Sofie Winum Lambertsen, Lene Thaulow, 
Jens Ole Sørensen, Jens Mouritsen og Conni Lynge 
 
 
 
Pkt.1: Siden sidst:  
Louise vil gerne have priser i forhold til liniær bedømmelse, kontakter SEGES. 
Avlsledelsen henstiller til, at vi prøver at få priser hjem på en fælles prøve for CA, WFFS, 
DNA. Hingstene skal testes ved avlsgodkendelse.  
Video omkring fremvisninger er ikke blevet lavet. Tanya og Pernille optager video til 
hingstekåringen.  
 
Pkt.2: Avlsledelsens  sammensætning, struktur og målsætning, samspil mellem 
bestyrelse og avlsledelse .  
Anne-Sofie er ikke med i Avlsledelsen i år, Louise overtager sekretærjobbet. 
Mødekalender laves for alle. 
 
Forholde sig til, hvad der er bestemt omkring fremvisning, er det sådan det skal være.  
Dommere til championat- gangartsdommere  
Springdommere. 
Hopper til rideprøver og championater i forhold drf-regler 
Vallakkåringer 
 
Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning. 
Jens Ole vil gerne komme med oplæg omkring de forskellige hingstelinier, op til 
beretningen. Agria kontaktes , om de vil komme med et oplæg, og der ventes med oplæg 
omkring handel med heste.  
 
Pkt.4: Hingstekåring 
Fra næste år skal hingste der stilles til kåring første gang som 3, 4 eller 5års løsspringes. 
6-års og ældre kan vælge om de stiller i spring eller dressurholdet. Stiller de i springholdet, 
skal de springes under rytter.  
Dommerne kan på baggrund af hingstens resultater til stationsprøven, vælge 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. 
Dispensationsansøgning bør fremsendes samtidig med anmeldelsen til kåringen, i forhold 
til udarbejdelse af katalog og tidsplan iflg. Conni. 



 
Pkt.5: Stationsafprøvninger 
Generelt er der stor tilfredshed, både fra hingstejere og dommernes side.  
Hingstene var velforberedte, flot fremvist. 
Stationsafprøvning 2020, der er indsyning af hingste torsdag eftermiddag d. 20.08. kl.14. 
Afslutning fredag d. 18.september. 
 
Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer 
Hopper kunne i år stille til Eliteskuet med en RSDH kåring, til næste år kan der kun 
tilmeldes hopper, som får en invitation, eller har en A/B-status i sporten. 
Højde på spring må max være 1 m for kat.1 ponyer, og i enkelte tilfælde må dommer 
sætte springene op til 1.20 m 
Afstamning på hopper /hingste , der undersøges om, hvordan vi kan kåre dyr med LU-pas. 
Louise retter henvendelse til Landsudvalget. 
Der har været god stemning, og alt forløb godt. 
Der er forslag om nye/flere testryttere. Conni tager kontakt dertil.  
Eliteskuet er fastlagt til lørdag d. 22.08. Hoppekåringer og følskue vil blive 31.07-02.08. 
Birthe, Poul og Louise er dommere ved hoppekåring og følskue 
 
Pkt.7: Følskuer. 
Føllene kan ved Eliteskuet udpeges som bedste spring- eller bedste dressurføl. 
Føllene skal stille op for dommerne på fast bund fremover. 3 min. pr føl derved. 
Vallakker kan fremover stilles til kåring med afstamning, som i forhold til føllene. 
 
Pkt.8: Dommere, herunder også omkring uddannelse af dommere 
Dommerne nævner en inspirationstur til Tyskland.  
Dommere til championat- gangartsdommere. Der er indtryk af, at dommer dømte program 
i stedet for gangarter. 
 
Pkt.9: Avlsplan, tilretninger m.m. 
Kan ponyer, som er i køresporten, opnå noget på resultater, i samme stil som R ved 
ridedelen  
Der er ikke kommet de tilretninger i avlsplanen fra Avlsledelsen, som blev lavet i foråret. 
Lene retter . 
Reglen om to sekstaller i helhed for hingstemødre og mormødre slettes, da reglen har vist 
sig svær at undersøge og dermed bruge i praksis.   
 

Pkt. 10: Sportsmedaljer 

Der er ansøgt på Røgild’s Claire sidste år, den indstilles til en bronzemedalje - Lykkehøjs 

Dream of Dornik og  Midnight af Lergraven er indstillet af DSP, begge til en guldmedalje. 

 

Pkt.11: EU-ansøgninger 

Der er i år flere ansøgninger, mindre indtjening, da medlemmer ikke skal betale det 

samme, som ikke-medlemmer. Der er i øvrigt et par hopper mere bedækket i 2019 end i 

2018, så lidt fremgang. 

 



Pkt.12: Evt. 

Hopper til championater i forhold drf-regler. I forhold til ifolede hopper, og hopper med føl 

ved siden. De skal følge DRF-reglerne. 

I forhold til sadelkåring, der skal skrives i propositionerne, at føl skal være min. 4 måneder 

ved moderens rideprøve. 

Springdelen til championatet, der skal laves et andet set-up.  

 

 

 

 

 


