Referat for bestyrelsesmøde i DSP d. 29.10.2020 over Messenger.

Mødedeltagere : John Villadsen, Pernille Lynge, Linea Fogh Pedersen, Kit Andersen,
Britta Sørensen, Charlotte L. Christiansen og Conni Lynge
Lars Thomsen deltog ikke i mødet.
Referent : Conni Lynge
Dagsorden :
Pkt 1- Økonomi
Regnskabet ser umiddelbart fint ud, der mangler dog mange regninger, som ikke er sendt
ind til DSP endnu fra de steder, hvor vi har afholdt arrangementer
Medlemstallet er på samme niveau som sidste år.
Pkt 2- Evaluering af sommerens arrangementer
Hoppekåring
Der har været flere hopper tilmeldt i år, det var en god årgang og få forregisterhopper..
Måleplads på Sjælland bør måske flyttes, da det er svært at komme forbi hinanden i
stalden. Måleplads ønskes flyttet tilbage til gl. tapperum, samt omkring løsspringning , der
var lidt forvirring om hvem , som skulle ind.
Følskue
Der har været flere føl tilmeldt i år, næsten dobbelt så mange, i forhold til sidste år. Det var
en god årgang. Dejligt med 2 års hopper udstillet på alle tre pladser.
Eliteskue
Der har været flere hopper og føl tilmeldt i år, som bevidner, at kvaliteten har været super
fin. Forløb uden problemer, set i forhold til corona- restriktioner, hvor vi desværre måtte
afholde arrangementet uden tilskuere.
Stationsafprøvning
Der var meldt ud fra træningsleder i første halvdel af forløbet, at alt går fint. Forældreaften
er med lidt blandede følelser. Der var lidt uro med en enkelt hingst, indtryk af, at rytter var
usikker. Hingstene bør springes af daglig rytter under prøven og ikke af testrytter. Der
ønskes bedre kommunikation mellem træningsleder og hingstenes ejere, samt tilbage til
DSP-ansvarlig. Der vil fremover være min. to personer fra avlsledelsen, som tager på et
ugentlig besøg og ser hingstene blive redet. Alle hingstene bestod. Alle hingstene var fine i
huld og i godt humør til afslutningen.
Championat
Der blev desværre kun en enkelt kval.efter eliteskuet. Der er for få tilmeldt denne dag, og

den bør slettes. De tre efterfølgende kval blev aflyst pga. corona. Stilcuppen blev ligeledes
ikke afviklet i år pga. corana.
Der blev afholdt semifinale – finale weekend med flot tilmelding. Det er tre hårde dage for
teamet. Dressur og spring kan deles på to weekender, men det giver flere udfordringer, da
flere gerne vil ride opvarmning. Der ønskes gerne flere springponyer, dette arbejdes der
videre med.
Pkt 3- Sponsorerteam
Vi har desværre ikke haft en hovedsponsor ved vores championat i år, men der har til
gengæld flere mindre sponsorer på de forskellige klasser i stedet for, som er endt ud i ca
samme beløb. AVEVE er sponsor med dækkener til hingstekåring og eliteskue, samt
mange andre gaver dertil, samt også til championatet.
Pkt 4- Regionerne
Der er ikke sket noget på det område pga corona.
Pkt 5- Fællesmøde
Forslag om fællesmøde d. 9. eller 10.januar hos John.
Pkt 6- Generalforsamling
Forslag - Birkum Forsamlingshus d. 6.februar
.
På valg er:
Pernille Lynge,
Britta Sørensen
Linea Fogh Pedersen
Kit Andersen
Alle modtager gerne genvalg.
Emner til evt medlemsmøde ønskes.
Evt.foredrag om HESTE-DATA / SEGES
Dyrlæge-foredrag om reproduktion
Pkt 7- Hingstekåring
Hingstekåringen vil være d. 6.marts 2021.
Det vil blive i Ikast som sædvanligt.
Omkring fremvisning af hingstene, der vil komme lidt ændringer fra avlsledelsen.
Pkt 8- Evt.
Forslag om, at der til championatet deles op i årgangsklasser, sådan at 6 og 7 års går i
hver deres årgang til semi- og finale.

Forslag om, at man evt kan gøre sig mere tydelig som hjælpere, i en ”gul” vest eller noget
lignende.
Der er omkring 100 følgere på Instagram. Svært at hive fat i de unge følgere.

