
                            DSP Fællesmøde for Avlsledelse og Bestyrelse 

 

Fællesmøde d. 05.02.2022  hos John 

 

Mødedeltagere: John Villadsen, Pernille Lynge, Linea Fogh Pedersen, Britta Sørensen , 

Kit  Andersen, Jens Søgaard, Birthe Lyder Nielsen, Lene Thaulow, Jens Ole Sørensen, 

Jens Mouritsen, Kimi Nielsen og Conni Lynge, Louise Østgaard Larsen er med på teams. 

 

Afbud fra :Tina Munkebo, Charlotte Lund Christiansen 

 

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 fortsætter som den er nu. Dommerelever er Mathilde True og 

Pernille Lynge.   

 

Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning. 

Louise fremlægger avlsledelsens beretning. 

 

Pkt.4: Hingstekåring 

Hingstekåringen 2022, der er tilmeldt 17 hingste. 

En hingst fremstilles på dispensation 

Vi forholder os til DRF måling i forhold til propositionerne. 

 

Pkt.5: Stationsafprøvninger. 

Generel tilfredshed med afprøvningen. Avlsledelsen ønsker at den ugentlige 

besøgsdag af repræsentant fra Avlsledelsen bevares, dette er bestyrelsen 

enig i. 

 

Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer 

Der skal være min 20x40m ridebane ved rideprøverne, samt god bund. 

Point til R ved rideprøver, forskel på 3-års og 4-års og ældre. Det er ikke 



afgørende, om ponyen er 3 år eller 8 år, det er hvordan den går naturligt. 

Der er forskel på, hvor meget ponyerne er uddannet. 

 

Pkt.7: Følskuer 

Der er ingen ændringer eller kommentarer dertil. 

 

Pkt.8: Championater 

4-års hopper som har opfostret føl til championaterne. Louise undersøger hos 

Equipe omkring karakterer /tillæg for følhopperne ude på stævnepladserne. 

Forslag om bedre mad ved finalerne i Ikast. 

 

Pkt.9: Avlsplan, tilretninger m.m. 

Hopper, som har ren DSP-afstamning, hvor mor ikke er kåret, Lene retter 

henvendelse til SEGES om betegnelse af disse hopper.  

Som udgangspunkt når man undersøger hingstene ved kåring må forskel på 

testikkelstørrelse på hingstene, for at kunne opnå godkendelse, ikke 

overstige 50 %. Drejning af testikler må ikke være over 90°.  

Der tilføjes i Avlsplanen, at man kan søge dispensation for en hingst med 

internationale sportsresultater, sådan at den ikke skal stille til 

stationsafprøvning. 

 

Pkt.10: EU-ansøgninger 

Der er 37 EU-ansøgninger i år.  

 

Pkt.11: Specialgodkendelse af hingst  

Det er besluttet at hingst kan fremstilles til kåring på dispensation, ansøgning 

sendes til bestyrelsen. 

 

Pkt.12: Evt. 

Der skal være en, som er i sekretariatet ved kåringerne, ellers låses det af, og 

der sættes et skilt på døren med telefon nr. til kontaktperson. 

Arrangementer for medlemmerne. Der er forslag omkring 

bedømmelseskursus m.m. samt fællesspisning for medlemmer.  

 

 

 



 


