
Dagsorden Avlsledelsesmøde Dansk Sports Ponyavl 13.06.20 

Hos: John Viladsen, Gjern kl. 10.00 – 15.30. 

Pkt. 1 Avlsledelsens sammensætning 
 

Konstitueres som sidste år – Der er aftalt møderække resten af året. Skulle det ske fremadrettet, at der 

bliver aflyst møde meldes 2 datoer ud fra bestyrelsesrepræsentanten, så melder man til, hvilke datoer man 

kan. 
 

Avlsplanen: Kladden til avlsplanen er i avlsledelsen – det er avlsledelsens arbejdsredskab. Ændringer i 

avlsplanen foregår løbende i løbet af året – Lene sender rettelser til avlsledelsen senest 1 uge inden 

møderne – ændringer offentliggøres til GF – herefter sendes den reviderede avlsplan til den person i 

bestyrelsen, som har ansvar for hjemmesiden, så den kan offentliggøres. 
 

Pkt. 2 Evaluering af hingstekåring 
 

Præmieoverrækkelsen – speaker skal opfordre avler og opdrætter til at komme i ringen til deres hingst og 

det skal skrives i den nye manual. 

Longeringsbanen skal være større - 20 x 20 m og dommerne skal sidde på langsiden ved stalden mellem 

banerne. Højt hegn med støtter og plast afskærmning. 

 
 

Sort plet er dommere. 

Blå plet er port ind. 

hingste skal efter ny procedure ikke vises løses (sammen med mønstring til sidst) herefter kun 1 omgang 

mønstring – ingen parade ud for dommerne. 
 

Procedure: Måling – fast bund – løsspringning – longering – ridning – frokost – mønstring 1 omgang /new 

forrest mønstring – oprangering og karakteristik begge. 

Hingsten Opbroeks Wicklow er ikke vist under rytter i springning til endelig kåring pga af den 

blev vist i begge avlsforbund – kåringskommisionen havde inden kåring godkendt dette på mail – 

avlsledelsen har givet dispensation så den kan optages i springponyprogrammet. 
 

Pkt. 3 Gennemgang af procedurer til sommerens arrangementer 
 

John får manualerne til information i kåringskatalogerne. Louise laver udkast og sender til avlsledelsen 

inden. 1. juli. 
 

Pkt. 4 Type kontra ridning – hvad skal vægtes højest. 
 

Der skal være hingste til ”alle typer af hopper” – derfor er det ikke nødvendigvis et ens billede af hingstene, 

men hingste, der har en god funktion både til springning og dressur. 
 

Pkt. 5 Ønske om rådgivning af EU Hingste. 
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Avlsledelsen har ingen forudsætning for at rådgive om EU hingste – hoppeejerne er velkommen til at 

spørge, men vi kan kun rådgive i forhold til de oplysninger, der er tilgængelige. 
 

Pkt. 6 Fremmedryttere 
 

Skal vi fortsætte med fremmedryttere ?– det er holdningen i avlsledelsen, at ved hingstene skal det 

bibeholdes. Hopperne ønsker avlsledelsen også at bibeholde fremmedrytteren ved dem, da der er flere 

eksempler på at karaktererne ændres positivt efter fremvisning ved fremmedrytter. 

Pkt. 7 Avlsrådgivning i brug af hingste – case. 
 

Avlsledelsen ønsker fortsat at det er Jens Søgaard og Louise Østgaard i avlsledelsen der rådgiver omkring 

hingste – bestyrelsen er meget velkommen til at sende avlerne videre til avlsledelsen. 

Pkt. 8 Midnight af Lergraven 
 

Se ændring i avlsplanen – avlsledelsen har givet dispensation til at sætte ponyen i springponyprogrammet. 

Pkt. 9 LU afkom i forhold til Elitehopper 

LU afkom kan bruges til Elitestatus som rideresultater. Avlsplanen ændres ikke. 

Pkt. 10 Vallakkåring – præcisering fra fællesmødet. 

Pkt. 6.6 i avlsplanen skal rettes til mor og eller far. Obs pkt 6.7 skal over i pkt. 8. Lene laver ny pkt. og afsnit 

– det skal ændres til bedømmelse af vallakker – ikke vallakkåring. Vallakker kan kun stille til bedømmelse 

hvis mor eller far er kåret i DSP. 

Pkt. 11 Rettelser til avlsplanen – A pony i military skal give optagelse i springponyprogrammet. 
 

Pkt. 12 I forhold til spørgsmålet om føl efter licenshingste så fastholder vi reglerne, der er i avlsplanen. 
 

WFFS - skal der laves test på enten mor eller far ved EU-ansøgninger?. Avlsledelsen anbefaler at ansøgere 

får lavet test på hopperne, hvis ikke hingsten er testet – Jens Ole foreslår det, når han modtager 

ansøgningerne. Avlsledelsen stiller det ikke som et krav. 
 

Pkt. 13 Eventuelt – avlsledelse vil gerne, der bliver arbejdet på et fælles europæisk championat for ponyer. 

Møde på Seges 25/6 – John deltager. 

Referent Louise Østgaard Larsen 


