
                 DSP- Bestyrelsesmøde lørdag d. 13.november hos John kl. 9.30 

 

Mødedeltagere:  

John Villadsen, Pernille Lynge, Kit N. Andersen, Britta Sørensen, Charlotte G. 

Christiansen og Conni Lynge, samt Linea F. Pedersen med på telefonen. 

Afbud fra :Tina Munkebo, Kimi Nielsen 

 

Referent:  

Conni Lynge 

 

Dagsorden :  

Pkt 1- Økonomi 

Der er ca.20 medlemmer flere end sidste år, så positivt. 

Forventning om et plus som sidste år ca. 

Der er ønske om en computer til championatet, det er bevilliget. 

Der er købt en til Avlsudvalget i sommers også. 

Hingstekåringen er på samme niveau som sidste år. 

Hoppekåringerne ligger ligeledes på samme niveau. 

Der forventes et større overskud end sidste år, men dette kan ændre sig, alt efter 

resultatet af championatet. 

 

Pkt 2- Evaluering af sommerens arrangementer  

Hoppekåring 

Vi har haft flere hopper til kåring, incl hjemmekåring. 

Det er tre lange dage med kåringen i august, der er forslag om at tage to weekender i 

træk. For at komme væk fra fredagen. 

Forslag om to dage den sidste weekend i juli, og den første weekend i august.  

Evt. Nordjylland og Sjælland den første weekend, og Sydjylland den anden weekend, eller 

modsat.  

Niveau på 3 års hopper kontra ældre hopper til sadelkåring, svært at se forskellen.  

Tendens til, at man venter med at fremstille de 3 års til de bliver 4 år, så de samtidig kan 

ride championat. 

   

Følskue: 

Følskuerne var med flot tilmelding igen i år, ca 35 % af antal fødte føl er fremstillet. 

I forhold til tidsplan, så skal man huske at aftale det ud til hjælperteamet, hvis man er 

forud/bagud, så man har de rigtige ponyer fremme ved indgang. 

Stadig for lidt 2-års .   

Følskuebeskrivelserne er tastet og offentliggjort på HesteData 

 

Eliteskue 



Flot fremstilling igen i år, stadig for lidt springhopper. 

Der var 3 guldmedaljehopper.  

Omkring føllene, der blev i år uddelt bånd for bedste springføl også. 

 

Stationsafprøvning 

Stationsafprøvningen gik fint, der var i år 5 hingste fremstillet. Alle bestod. 

Stationsafprøvningen vil i 2022 ligge senere. Forslag omkring hingste og hopper, som går 

stationsafprøvning i september, kan gå direkte til championats semi-finalen, ud over de i 

forvejen kvalificerede ponyer. Dette tages op sammen med Avlsledelsen. 

 

Championat 

Kvalifikationerne gik rigtig fint, på Sjælland blev ponyerne lidt påvirket af, at der var heste 

på folden op mod ridebanen. 

Nyt tastesystem i DRF blev afprøvet ved finalerne i Ikast. Det kræver mindre antal 

hjælpere, samt kritikker bliver sendt direkte ud til opgivet mailadresse. Mindre 

papirarbejde. 

Der vil blive sat specifikke tidspunkter, hvor man må gå i hallen med sine ponyer for at 

præsentere pony for banen. 

Alle championatsresultater er tastet og offentliggjort på HesteData. 

6-7 års klassen er for lidt repræsenteret. Forslag om at dele denne klasse i årgang. 

Mange 6-års er ikke på PRI niveau.  

Måske for høje krav til springponyerne.  

Kan der gøres noget med hensyn til rytterkategori. 

Scharft-Stil Cup, der skal være roset til alle. 

 

Pkt 3- Sponsorerteam 

Der har været flot opbakning med klassesponsorer, samt præmiegivere ved vores 

championater. 

AVEVE er også næste år sponsor for vores hingstekåring og eliteskue. 

Agria er ligeledes sponsor for hoppekåringer, følskuer og eliteskue. 

Takkebrev kan evt lægges i goodiebags’ene, så deltagerne kan takke sponsorerne for 

modtagne præmier.  

 

Pkt 4- Regionerne 

Erfa-grupper er forsøgt startet op på Sjælland og i Jylland er en gruppe igang. 

Dyrskuerne kommer forhåbentlig i gang til næste år. 

Der er drøftet et medlemsforslag omkring afholdelse af auktion på ponyer. 

Forslag om, at man kan lave noget i forbindelse med eliteskuet. 

  

Pkt 5- Fællesmøde 

Forslag om, at vi holder fællesmøde hos John d. 8.januar 2022. 

 



Pkt 6- Generalforsamling 

Der vil være generalforsamling i  Birkum Forsamlingshus d. 19.februar 2022 

 

På valg er : 

John Villadsen 

Conni Lynge 

Charlotte Grønlund Christiansen. 

 

Alle modtager gerne genvalg 

 

Forslag om medlemsmøde, regler omkring stambogskontorets fælles stambogsregler og 

de nye regler omkring udelukkelse af konsum m.m.  

 

Pkt 7- Hingstekåring 2022 

Hingstekåringen vil være d.5.marts i Ikast.  

NF har henvendt sig omkring, om vi igen kan være sammen om hingstekåring. 

Conni melder tilbage til NF om forslag fra bestyrelsen. 

 

Pkt.8- Dommerstab og avlsledelse 2022 

Vi har nye dommeraspiranter på listen, samt ny springdommer. 

Poul Graugaard har valgt at stoppe sit virke som dommer og medlem af avlsledelsen, og 

vil nu nyde sit otium. 

 

Pkt 9- Evt. 

Forslag om hjælperfest, seminarer  

Omkring tøjsalg, ny leverandør er kontaktet, og har sendt udkast. 

Tema til en ”julekalender” på Facebook kan være ponyer på toppen i sporten. 

On-line ridt, kan det lægges i påsken måske. 


