Avlsledelsens beretning 2018:
Arbejdet i avlsledelsen har i 2018 været præget af, at det fortsat er de små årgange der fremstilles. Der er som i 2017
igen i 2018 set mange EU ansøgninger både på bedækninger – men også på fødte føl.
Avlsplanen bliver løbende gennemgået og der er 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 Sportsmedaljerne, der blev
indført i 2017, er der lavet en graduering på guld, sølv og bronze. Der er mulighed for at ejerne selv kan ansøge – men
avlsledelsen har også mulighed for at indstille nogle ponyer. Et andet eksempel er afsnittet om elitehingste, hvor der er
mulighed for at ansøge om dispensation ved andet end varrigt skade i forhold til at afvige fra kravet om hingstens egne
rideresultater.
Årets første arrangement for avlsledelsen var hingstekåring – hele 5 - 3 års hingste og 1 4 års hingst opnåede 1 års
avlsgodkendelse under forudsætning af at DNA, CA mm var i orden – alle har opnået en godkendt stationsafprøvning, så
det bliver forhåbentligt et glædeligt gensyn med i disse på næste lørdag.– derudover opnåede 3 hingste endelig kåring.
Avlsledelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske ejere og opdrættere tillykke med de flotte resultater.
Trods en meget lille årgang kan året 2018 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 føl og 2 års fremstillet, da det hurtigere kan give et billede af – især de unge
hingstes kvalitet i avlen. Avlsledelsen vil gerne fremhæve 2 års holdet trods kun 4 fremstillede, opnåede de 2 bedste et
flot 9 tal i helhed og de 2 øvrige 8,5 og 8 hvilket vidner om, at det kan blive særdeles flotte hopper vi får at se i 2019.
Antallet af hopper med ”R” stiger efter hoppekåringerne – i år er det laveste antal kårede hopper til championatet, der er
søgt R på – kun 6 stk . Kun en hoppe med SDH og resten alle uden kåring opnåede kravet og de vil få R i dens
stambogs nr. i det øjeblik den opnår kåring i DSP. Det bevidner at mange unge hopper allerede fra kåring, har opnået R
status. Dog ønsker avlsledelsen at rette fokus på ridelighed og hvordan ponyerne fremstilles, da dommerne tiltider, står
med følelsen af at nogle af ponyerne er bedre end de vises på dagen.
Ingen ponyer blev optaget i springponyprogrammet i år efter championaterne.
DSP har i 2018 investeret i IPADS og det har i år derved været muligt at livetaste karaktererne til Championaterne og der
har været speaket efter bedømmelserne i det omfang, det har været praktisk muligt – der har været mange positive
tilbagemeldinger på disse tiltag og det bliver gentaget i 2019.
Avlsledelsen vil 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 meget gerne være behjælpelige med spørgsmål, så det kan
blive en god oplevelse for pony, rytter, opdrætter, ejer mm. Avlsledelsen vil i 2019 forsøge at udarbejde nogle små
videoer med de forskellige arrangementer og tiltag for at undgå misforståelser og give udstillerne de bedste
forudsætninger for at vise ponyerne bedst muligt. Ex. longering – mønstring ect. Avlsledelsens fokus område i 2019 ud
over visionerne i avlsplanen er følgende:
1. Gennemgang af stationsafprøvningen – blandt andet tydeliggørelse af om det er en spring- eller dressurpony
2. Afprøve lineærbedømmelse til hingstekåring
3. Lave videoklip for at visuallisere DSPs arrangementer.
4. Udarbejde artikel om korrekt ridning af unge ponyer.
5. Avlsrådgivning på hingstevalg.
6. Fremme viden om DSP ponyer og derved fremme afsætningen af ponyerne – ex vil vi forsøge at få livestreamet
championatsfinalerne.

