
Årsberetning for Dansk Sports Ponyavl 2021. 

Året 2021 har set over hele året været et godt år for Dansk Sports Ponyavl . 

Det der har trukket lidt ned, har været endnu engang at skulle agere i Corona restriktioner, bl.a. ved 

vores hingstekåring og aflysning af dyrskuerne grundet samme årsag og flytning af GF. 

Men starten af året bød på en meget anderledes hingstekåring, som blev planlagt og ændret ikke 

mindre end 3 gange, igen grundet Corona og så lige en periode med heste herpes på samme tid og 

det hele endte med at vi afholdte hjemmekåringer over en forlænget weekend i først i april samt to 

enkelte i maj, hvilket gik rigtig godt med de restriktioner der var og et kæmpe arbejde fra de 

ansvarlige. Der var en særdeles flot tilslutning til vores hingstekåring i år. 

Det endte ud i flere nye færdigkårede hingste af høj kvalitet, 2 guldmedalje hingste og flere kåret 

med sølv og bronze + nye unge på vej. 

Hen over året har vi kunnet følge rigtig mange fantastisk DSP-ponyer i sporten på alle niveauer, det 

har været en fornøjelse at følge med rundt til stævnerne i hele landet og bl.a. var der DSP-ponyer på 

det sølv vindende hold til nordisk i dressur. 

Vores hoppekåringer forløb rigtig godt i år med igen et meget flot antal hopper til kåring , både 

under rytter og eksteriør . 

Dog ville vi gerne have haft flere 2 års hopper med i år, håber der kommer det i 2022, måske når vi 

forhåbentligt kan deltage i dyrskuerne igen.  

Føllene var jo med over alle 3 dage og her så vi en masse dejlige føl af høj kvalitet,1/3 del af vores 

DSP-føl i årgangen deltog, hvilket var dejligt at se fra foreningens side. 

Herefter var der udtaget hopper og føl til eliteskuet , som tegnede til at blive en dag med høj kvalitet 

af ponyer . 

Det slog ikke fejl, vi så virkelig en masse fantastiske hingste og hoppe føl , hvilket lover rigtig godt 

for fremtiden . 

Med hopperne kan vi faktisk sige det samme, da vi så en utrolig høj kvalitet og bredde , hvilket bl.a. 

endte ud i 3 guldmedalje hopper og flere sølv- og bronzemedalje hopper, en helt fantastisk dag for 

DSP og vores dygtige avlere og ejere af ponyerne . 

Vores stationsafprøvning /senkåring forløb også rigtig godt, afviklet af DSP og SAO . Vi så en høj 

kvalitet af de vel forberedte hingste, der var fremstillet, alle bestod flot og det bliver spændende at 

se hingstene igen til den afsluttende kåring i 2022. Der ud over havde vi et pænt hold hopper til 

senkåring samme dag, rigtig godt at kunne tilbyde denne ekstra kåringsdag for avlerne/ ejerne . 

Årets sidste arrangement var vores Avlschampionat. 

Vi afholdt 3 kval. runder i dressur som blev afviklet rigtigt godt af vores ildsjæle og hjælpere, rigtig 

god tilslutning i Egum, lidt flere kunne måske ønskes i Ålborg og Haslev. 

Derudover afholdte vi jo også Scharf StilCup til kval. runderne, også her god tilslutning i Egum og 

Haslev, lidt flere kunne ønskes i Ålborg . 

Men rigtig godt for bredden med disse arrangementer. 

Championats finalerne blev afholdt i Ikast over 3 dage som vanligt med rigtig mange starter og 

lange dage, masser af flot ridning i både dressur og springning ( hvor der var fri tilmelding til 

semifinaler) og høj kvalitet af ponyer fra flere pony race forbund . 

Endnu engang stod der en fast skare af dygtige DSP folk bag og fik arrangementet til at forløbe til 

UG og med et helt nyt papirløst tastesystem som sekretariatet og tastere havde fuldt styr på. 

Alt i alt en super weekend, hvor der som vanligt til vores arrangementer også var plads til hygge,   

snakke og samvær og god stemning. 

Herefter er der kun tilbage at takke alle omkring DSP, avlere, ejere af DSP-ponyer , trofaste 

hjælpere , bestyrelse, avlsledelse og vores dommere og ikke mindst de nye medlemmer og avlere, 



som jeg ved har følt sig meget velkomne og taget godt imod, samt alle vores sponsorer, som gør det 

muligt at kunne give mange, flotte  præmier til vores arrangementer. 

Tak for 2021, for det store arbejde og den gode stemning vi har haft i DSP de sidste mange år og 

håber på, at vi sammen kan få et fantastisk 2022, med fortsat at have fremgang på både medlemmer 

og avlen. 

Og selvfølgelig at vi fortsat kan og vil avle og uddanne kvalitets ponyer i Dansk Sporst Ponyavl 

som noget af det ypperste. 

Tak. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Formand John Villadsen  

 


