Dagsorden Avlsledelsesmøde 05.02.22
V/John Viladsen. Gjern – kl. 10.00
Tilstede: Lene Thaulow, Jens Søgaard, Jens Mouritsen, Jens Ole Sørensen, Birthe Lyder
Nielsen og Louise Østgaard Larsen (med på teams), John Viladsen deltager ikke under mødet,
da han er sammen med bestyrelsen.
Pkt. 1 Evaluering og punkter vedr. hingstekåring.
Diskussion i forhold til om vi skal tilbage til at betale det fulde beløb til stationsafprøvning. Vi
fortsætter som nuværende.
Avlsledelsen indstiller til bestyrelsen, at hingstene skal være målt i indeværende kalenderår
eller december året før det år de stiller til kåring, ellers skal de måles på kåringspladsen.
Dommerne har ret til at udtage en pony til måling på kåringsdagen, hvis der er tvivl om ponyen
er vokset siden måling.
Pkt. 2 Evaluering og punkter vedr. hoppekåring.
Hoppekåring på Sjælland er flyttet – avlsledelsen ønsker at der fremover skal være min. 20 x
40 m ridehus og at der skal være gode bundforhold, da hopper og føl bliver usikre hvis de
oplever bunden er glat.
Pkt. 3 Evaluering og punkter vedr. Eliteskue.
Ros til dommerne fordi det ikke kun var de ældre hopper der fik guldmedalje, da der var stor
forskel i niveauet på ridning med de ældre hopper og de unge hopper.
Pkt. 4 Evaluering og punkter vedr. Stationsafprøvning.
Generel god tilfredshed med stationsafprøvning. Opfordring til dommerne at de kikker på
hingstene forfra og bagfra under rytter – eksempel med hingst i år der blev hjulpet med sko
efter forældredagen, måske kunne have haft effekt af det fra starten af prøven.
Godt med at der er en person med fra DSP ugentligt – der blev rettet nogle ting undervejs.
Forslag om at den ugentlige observation fortsætter.

Pkt. 5 Evaluering og punkter vedr. Championater.
Forslag om at der bliver lidt færre pauser, hvis der er klasser med få starter.
Ønsker om lidt større udvalg i cafeteriet under championatet, da der er mange, der er der i
flere dage. Evt. 3 håndmadder, Tarteletter. mm.
Ønsker link til Equipe fra hjemmesiderne.
Forslag til at dommerne ser ponyerne ser ponyerne eller bagfra. – Diskussion om hvilken
betydning det har i forhold til om det er ridning eller kåring.
Pkt. 6 Avlsledelsens sammensætning og arbejdsområder
Avlsledelsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udvide med flere medlemmer.
Ny dommerelev. Jens Søgaard er mentor.
Der har været 36 EU-ansøgninger.
Vi fortsætter med nuværende arbejdsområder.
Pkt. 7 Ændringer i avlsplanen – herunder testikelstørrelse (Lene Thaulow)
Forespørgsel kommer fra dyrlæge, der har en kunde med en hingst hvor der er forskel i
testikelstørrelse.
Forslag til bestyrelsen at forskel i testikelstørrelse eller drejning skal oplyses på
kåringsbedømmelsen – som udgangspunkt er størrelse på over 50 % i forskel eller drejning på
over 90 grader ikke aktuelt i forhold til en godkendelse.
Pkt. 8 Generalforsamling – herunder avlsledelsens beretning.
Minde om at regel med licenshingste træder i kraft fra 2022 – dog gælder det ikke for føl født i
2022. – Lene sender §.
Louise laver beretning og sender rundt inden generalforsamlingen.
Pkt. 9 Fællesmøde med bestyrelsen
Avlsledelsen ønsker, at der er bemanding i sekretariatet hele tiden under arrangementerne –
det må ikke være muligt for at der er adgang til bedømmelser og hestepas og der skal være
mulighed for at få svar på spørgsmål mm. Evt. kunne der være salg af tøj, pins plaketter mm.
Forslag om at der bliver en sat på til ”blomsterpige” til at være klar med blomster, rosetter mm.
Forslag til bestyrelsen om, at der kan søges dispensation for ikke at stille til stationsafprøvning
eller observation i forbindelse med det, hvis ponyen har internationale sportsresultater.

Hingsteejerne skriver under på tro og love på at de ingen staldunoder har og ponyen skal
under kåringen være opstaldet så DSP har mulighed for observation.
Pkt. 10 Dispensationsansøning
Ansøgning fra Der Harlekin B – vi godkender dispensationsansøgningen på at den ikke skal til
observation i forbindelse med stationsafprøvning. Der skal underskrives tro og love på at den
ikke har staldunoder. Desuden skalponyen opstaldes under kåringen.
Pkt. 11 Sportsmedaljeansøgninger
FS Calimero tilkendes en Sportsmedalje i Bronze. På baggrund af Guldmedalje til DRFs
mesterskab og Nordisk mesterskab for hold. Ansøgningen kommer fra Helle og Jens
Mouritsen
Pkt. 12 Eventuelt
Ikke noget under eventuelt
Referat Louise Østgaard Larsen

