DSP Fællesmøde for Avlsledelse og Bestyrelse
D. 9.maj 2021 kl.9.30 hos John
Mødedeltagere: John Villadsen, Pernille Lynge, Linea F. Pedersen, Britta Sørensen, Kit N.
Andersen, Charlotte G. Christiansen, Louise Ø. Larsen, Jens Søgaard, Poul Graugaard,
Birthe Lyder Nielsen, Lene Thaulow, Jens Ole Sørensen, Jens Mouritsen og Conni Lynge

Referent: Conni Lynge

Pkt.1: Siden sidst
Der er ingen bemærkninger

Pkt.2: Avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning, samspil
mellem bestyrelse og avlsledelse/dommere.
Avlsledelsen vil fortsætte som sidste år. Avlsledelsen vil gerne have alle mail, som bliver
korresponderet mellem bestyrelse og avlsledelsen. Referater fra møder bør være meldt ud
senest 14 dage. Vi er meget sårbare omkring vores dommerteam. Det vil være fint med 12 dommeraspiranter. Avlerkursus for nye dommere kan være et forslag.

Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning
Lene laver Avlsledelsens beretning og fremlægger den på generalforsamlingen.
Forslag om man kan lave teamsmøde til generalforsamlingen, Pernille sender rundt til
medlemmerne, så man kan fremkomme med evt. spørgsmål og deltage via teams.

Pkt.4: Hingstekåring
På grund af corona-restriktionerne var der blevet valgt hjemmekåring. Dommerne syntes,
at det har været en god tur rundt, og der var gode, velforberedte hingste.
Der skal være en fælles opbakning mellem dommere, avlsledelse og bestyrelse.

Pkt.5: Stationsafprøvninger
I forhold til dyrlæge og smed ved stationsafprøvning, så laves der et dokument, som
sendes ud til hingsteejerne før indsyning. Daglig rytter skal springe i stedet testrytter ved
afslutningen.

Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer
Testrytter er på plads. Alle dommere skal deltage ved kåringerne.

Pkt.7: Følskuer
Dommerne vil lave en intern note til avlsvurdering af føllene i forhold til hingstenes
nedarvningsevner ved følskuerne. Louise laver et skema til intern brug.

Pkt.8: Avlsplan, tilretninger m.m.
Der tilrettes nye regler omkring kåringsregler for hingste.
Hingstenes forældre, samt morfar skal være kåret i eget forbund. Forædlerhingste, der
kræves ingen kåring af forældre.
Tilretninger omkring stationsafprøvninger for hingstene, som er lavet tidligere, rettes til på
ny.

Pkt.9: EU-ansøgninger
Der ligger mellem 25-35 ansøgninger hvert år, også i 2020.

Pkt.10: Evt.
Championatsdatoer er sendt til godkendelse hos DRF, de foreløbige datoer er med start i
Egum med første kval.-stævne lørdag d. 25.september, søndag d. 26.september i Haslev
og sidste kval lørdag d. 2.oktober i Ålborg. Finaleweekenden vil være fredag d. 29.oktober
til søndag d. 31.oktober i Ikast.
Championaterne i springning sidste år blev afviklet med ”kom og rid”, og der er forslag om
kun at kunne tilmelde/afvikle springning ved semi- og finalerne. Forslag om banetræning
for springponyerne før semifinalerne.
Rytterkategori skal tilrettes, så det passer til kategori.
StilCup i dressur tilbydes ved alle tre championatskval.stævner.

