Avlsledelsesmøde kl. 9.30 hos John Villadsen d. 9/5-21

Pkt. 1 Siden sidst - info fra bestyrelsen, Landsudvalget mm
Pkt. 2 Følbeskrivelse.(BLN)
Pkt. 3 Avlsledelsen kontra dommerne. (BLN)
Pkt. 4 Evaluering af hingstekåring
Pkt. 5 Dommere til fremtidige arrangementer
Pkt. 6 Rettelser i avlsplanen
Pkt. 7 Avlsledelsens beretning
Pkt. 8 evt.

Tilstede: Poul Graugaard, Jens Søgaard, Lene Thaulow, Jens Mouritsen, Birthe Lyder
Nielsen, Jens Ole Sørensen og Louise Østgaard Larsen – John Villadsen er tilstede ved
bestyrelsesmødet der afholdes samtidigt.
AD. Pkt. 1 Intet nyt fra Landsudvalget – møderne har været aflyst. Lars Thomsen og Tanja
Willemoes er gået ud af bestyrelsen – Sup. Kit Andersen og Charlotte Grønlund er trådt
ind i stedet. 29 tilmeldt generalforsamlingen pt.

AD. Pkt. 2 Vi prøver efter følskuerne at lave en kort intern følbeskrivelse. Louise laver et
skema og sender rundt inden 1/6. – obs nogle skemaer med plads til mange føl og nogle
med få føl og flere hingste.

AD. Pkt. 3 Avlsledelsen og bestyrelsen skal bakke op om dommernes vurderinger ellers er
det dommerbesætningen, der skal kikkes på – Dommerne forventer at avlsledelse og
bestyrelse ud af til over for medlemmer og de offentlige medier ikke stiller spørgsmålstegn
ved bedømmelser /kåringskarater mm. Husk at dommerne skal se ponyerne med positive
briller og dommerne desuden ser på ponyerne som dressurponyer eller som springponyer
og derfor er galopkarakter ikke nødvendigvis den samme om ponyen er bedømt som
spring/dressurpony. Dommerne svarer gerne på spørgsmål, hvis der er bedømmelser man
undrer sig over.

AD. Pkt. 4 Fungerede godt – trods corona restriktioner. Der var et par steder hvor
dommerne måtte henstille til at forsamlingsforbudet blev overholdt. Mange gode nye
hingste. Hingstene var godt forberedt. Det fungerede godt med video af springponyerne
om søndagen og mandagen – hvis en næste gang, er det ønskeligt at det ex. er på
teams/zoom så der kan være lidt længere intervaller og mere flydende.
AD. Pkt. 5 Alle 4 overdommere i avlsledelsen deltager i alle kåringer – med mindre de får
forfald. Hvis ikke der er dommere nok til at udfylde det antal der foreskrives i avlsplanen,
kan der suppleres med dommere udefra.

AD. Pkt. 6 Lene retter til i avlsplanen så hingste skal have fremstillet og kåret mor, far og
morfar. Ved hopper til kåring skal far være fremstillet og kåret. Obs at forædlerhingste
/hopper får et særskilt afsnit, da de ikke bliver fremstillet for en kåringskommision.

AD. Pkt. 7 Lene laver beretning og fremlægger den til generalforsamlingen.
AD. Pkt. 8 Dommerelever – det vil være fint at få 1 eller 2 dommerelever i gang. Der er
flere emner – og det er ønskeligt, at det er en med springerfaring og interesse. Birthe og
Poul tager kontakt til 2 elev emner – Louise tager kontakt til i forvejen uddannet dommer.
Ved dommereleverne skal der laves en mentor ordning og et lille kursus – evt. som en del
af et avlerkursus.

Beslutninger fra fællesmøde vedr. avlsledelsen (særskilt referat fra bestyrelsen):

-

Husk at sende referater til bestyrelsen senest 14 efter møde.

-

Mails vedr. kåring, hjemmekåring mm ønskes sendt til hele avlsledelsen.

-

Mangler rettelse i avlsplanen på løsspringning ved. 3. kåring at man kan vælge om
det er løsspringning eller under rytter

-

Der mangler rettelse i avlsplanen med at 1. rate skal betales inden
bedækningstilladelse – det skal der ikke længere.

Referent Louise Østgaard Larsen

