
Beretning for Avlsledelsen 2019:  

Arbejdet i avlsledelsen har i 2019 været præget af, at sætte fokus på kvalitet frem for kvantitet, da det 

fortsat er de små årgange der fremstilles. Der er, som i de foregående år igen i 2019 set mange EU 

ansøgninger både på bedækninger – men også på fødte føl. Det er rigtig positivt, at avlerne fortsat søger 

om at få DSP pas på deres føl, da DSPs avlsledelse ser det som et kvalitetsstempel for DSP, at de bliver 

registreret hos os. 

Avlsplanen bliver løbende gennemgået og der er igen lavet rettelser - disse er gennemgået til 

medlemsmødet i formiddag og de kan ses i avlsplanen på hjemmesiden i løbet af foråret. Vi kan blandt 

andet nævne at ansøgning om EU hopper ikke længere er forsøgsordning. En anden ændring er, at det 

fremadrettet bliver som tidligere, at SDH hopper skal udtages til eliteskuet med mindre de er minimum 

landstævneberettiget – det er ikke nok med R status fra championater eller sadelkåringer. 

Årets første arrangement for avlsledelsen var hingstekåring – 2 - 3 års hingste opnåede 1 års 

avlsgodkendelse under forudsætning af at DNA, CA mm var i orden – begge har opnået en godkendt 

stationsafprøvning, så det bliver forhåbentligt et glædeligt gensyn med i dem til hingstekåringen d. 29/2. Til 

sidste års hingstekåring opnåede hele 7 hingste endelig kåring. Her opnået 2 sølvmedalje og 5 fik bronze. 

Avlsledelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske ejere og opdrættere tillykke med de flotte 

resultater. Avlsledelsen hjemmekårede en 3 års hingst i foråret – hingsten har som de 2 øvrige 3 års hingste 

deltaget til DSPs stationsafprøvning og opnåede et flot resultat som giver adgang til hingstekåringen. 

Trods en meget lille årgang kan året 2019 huskes på et eliteskue med stor kvalitet på hopperne langt ned i 

oprangeringsrækken. Det bevidner om, at DSP er i den rigtige retning i forhold til avlsfremgang – men også 

stabilitet. Vi kunne godt ønske os en større andel af 2 års fremstillet til dyrskuerne, da vi godt ved at det 

ofte er dem medlemmerne ikke tager med til DSP arrangementerne, når føl, 2 års og hopper er til skue og 

kåring den samme dag - men det er fortsat et stort ønske fra avlsledelsen, da det hurtigere kan give et 

billede af – især de unge hingstes kvalitet i avlen.  

Som noget nyt i 2019 er føllene til følskuerne blevet eksteriørbedømt på fast bund – dommerne har en 

oplevelse af, at det har fået bedømmelsen i hallen bedre for føllene, da der er mere ro til at få vist føllenes 

bevægelser.  Nyt i 2019 er også at der er udtaget føl til eliteskuet som gangartsføl og som springføl – til 

eliteskuet blev bedste gangartsføl og bedste springføl udnævnt både hos hingsteføllene og hos 

hoppeføllene – fremadrettet vil dette være muligt allerede fra følskuerne at udnævne eksempelvis ”dagens 

spring hoppeføl”                                                                                      



Championaterne i år har haft et færre antal ponyer med til kvalifikationerne og finalerne end i 2018 – men 

kvaliteten har været høj og avlsledelsen er glade for, at der er et stigende antal ponyryttere der tilmelder 

sig end tidligere. I 2020 vil der til championaterne være et øget fokus på springning – der vil være en 

kvalifikation på Sjælland og en i Jylland, hvor der vil være banebygger og mulighed for at lave andre 

springklasser en championatsklasserne. Avlsledelsens fornemmelse er at tiltaget med livespeakning også til 

kvalifikationerne har været positivt for både ryttere og publikum 

Avlsledelsen vil fortsat gerne opfordre medlemmerne til at rette henvendelse i forhold til hingstevalg – eller 

i relation til kåringer. Vi har oplevet, at der til tider har været misforståelser i forhold til hvordan de unge 

ponyer skal fremvises – eksempelvis i forhold til ridelighed og uddannelsesgrad. Avlsledelsen vil gerrne 

være behjælpelige med spørgsmål, så det kan blive en god oplevelse for pony, rytter, opdrætter, ejer mm.  

Avlsledelsen vil i 2020 arbejde videre med at få tydeliggjort og adskilt dressur og springponyer. Desuden har 

avlsledelsen planer om at tage på ekskursion til Tyskland, hvis vi kan få det passet ind i kalenderen.  

Avlsledelsen består i 2020 af: Jens Ole Sørensen, Birthe Lyder Nielsen. Poul Graugaard, Louise Østgaard 

Larsen, Jens Mouritsen, Lene Thaulow, Jens Søgaard og John Viladsen. Anne Sofie Lambertsen har desværre 

valgt at træde ud af avlsledelsen pga. af hun er på barselsorlov. Avlsledelsen vil gerne takke Anne Sofie for 

det store arbejde hun har gjort i avlsledelsen. 

   

  

 


