
 
                                             Avlsledelsesmøde230819  
 
Tilstede: John V, Birthe L N, Poul G, Jens Ole S, Jens M og Louise Ø – afbud Lene T, Anne Sofie 
L og Jens S  
 

Pkt 1. Valg af ordstyrer og refferant 
Ingen ordstyrer – Louise referent  

Pkt 2: Indtryk fra indsyning 
Hingstene så generelt godt ud – hovedparten velredet. Lidt småbemærkninger på skema til 
træningsleder, men ikke noget, der skal tages aktion på, på nuværende tidspunkt.  

Pkt 3: Arrangementer siden sidst: Hoppekåringsrunden 
Arrangementer siden sidst: Hoppekåring og følskue. God oplevelse af at se følene opstillet på fast 
bund. Avlsledelsen ønsker at trække det bedste spring/(dressur)føl frem – nok mest aktuelt ved 
springning – skal have blomst og finalesløjfe. John kontakter Conni. Fremover tidsplan med 3 
tidspunkter til Sadelkåringshopperne – Skridte til/varme op, egen rytter, fremmedrytter. Positivt at 
de får karakterne umiddelbart efter bedømmelsen Springning på Sjælland – blev for meget og for 
højt – grundlæggende skal de ikke springe over den højde som de må hvis de går konkurrence i 
forhold til alder. Oprangering – der skal kun trækkere med ind i hallen – det er de 2 piskeførere, 
der er fra DSP der kan gå med ind og hjælpe, hvis en pony ikke vil gå frem. Opdeling – fremover 
opdeling 3 års og 4 års og ældre (4 års og 5 års og ældre slåes sammen) både eksteriør og 
sadelkåring. Bunden på Sjælland var lidt glat – kan der evt. gøres noget ved det.  

Pkt 4: Tysk CA-status  
CA status fra Tyskland – Avlsledelsen indstiller til bestyrelsen, at de tyske CA test og resultater kan 
anvendes i forhold til EU ansøgninger på hingste og hopper. Ligeledes indstiller vi til bestyrelsen, 
at de danske test sidestilles med de tyske (hvis det før godkendes) og derved kan hingsteejeren 
selv tage test/udtage test. Derved kan hingste være CA godkendt, inden den møder til 
hingstekåring. Det er hingsteejerens egen ansvar at sende attesten til Seges.  

Pkt 5: Vallakkåring, skal det stå anderledes i avlsplanen? 
Vallakkåring – Avlsledelsen indstiller til bestyrelsen at vallakkåring åbnes (se proportioner for føl) at 
mor eller far skal være kåret i DSP og ellers kan afstamningen opfylde kravet til godkendelse af 
afstamning for hopper (positiv liste)  
 
Pkt 6: Hovedafsnitsdyr V. Louise og JO 
 
Pkt7: Punkt 13 og 14 i avlsplanen V. JO 
 
Pkt 6 og 7: Louise tager kontakt til Maiken Holm i forhold til godkendelse af afstamning på hoppe i 
Egum.  
 
Pkt 8:Evt.  
Obs at avlsplanen bliver rettet og offentliggjort løbende. Fællesmødet: Der skal laves årshjul.  
 
Ref. Louise Østgaard Larsen 


