
                              Referat fra generalforsamling i Dansk Sports Ponyavl  2022 
 
 
   
DAGSORDEN:  
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere  
Jens Mouritsen er valgt til dirigent. Stemmetællere er Helle Mouritsen, Kimi Nielsen og Jeannette Lauersen 
 
2. Formandens beretning  
John Villadsen aflægger beretning, som blev godkendt. Se bilag 1 
Avlsledelsen’s beretning blev aflagt af Jens Mouritsen, og blev ligeledes godkendt. Se bilag 2 
Der blev uddelt elitediplomer, sportsmedalje, samt opdrættermedaljer 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Flot overskud på t.DKK 58. Stort overskud skyldes bl.a. en del hjemmekåringer. 
Der er ikke blevet opkrævet for brug af Klubmodul sidste år. 
Regnskab er godkendt. 
Se bilag 3  
  
4. Virksomhedsplan – fastsættelse af kontingent  
Kontingent for 2023 vil være uændret 
Arrangementer for medlemmerne: 
Avler-dommerkursus 
Sommerfest 
On-line ridt 
 
5. Behandling af indkomne forslag  
Ingen forslag er fremsendt. 
 
6. Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen 
 
John Villadsen  
Conni Lynge      
Kimi Nielsen      
Sanne Rose        
De modtager gerne valg. 
 
7. Valgtale af kandidater, der modtager valg  
 
8. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer  
Følgende er valgt:  
Bestyrelse: 
John Villadsen  22 
Conni Lynge      24 
Kimi Nielsen      15 
 
Suppleanter: 
Sanne Rose     17- dermed 1.suppleant 
Anett Bjerring   6- dermed 2.suppleant 
 
Revisorer  
Marianne Kokholm 
Sarah  Egholm Ejsing  
 
9. Eventuelt  
Festudvalg fastsættes for sommerfest, Jeannette Lauersen vil gerne være tovholder, hun laver et oplæg til bestyrelsen. 
 
Kimi Nielsen kom med forslag om ekstra point på dagen,  for de hopper, som har opfostret føl i året, hvor den stiller til 
championat. Louise undersøger mulighederne i forhold til at taste i Equipe i henhold til tidligere referat fra fællesmøde.  
 



 
 

Bilag 1: 

 

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  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 2: 
 
 Avlsledelsens beretning 2021  
Årets første begivenhed Hingstekåring… men igen kom corona i vejen… Desværre går alting jo ikke i 
stå når mor Mette siger det. Hopperne skal jo bedækkes, så der måtte findes en løsning, nu hvor 
rideklubberne ikke måtte holde arrangementer. Når bjerget ikke vil komme til Muhammed – ja så må 
Muhammed komme til Bjerget – Den blå bus startede lørdag morgen og sluttede søndag aften og efter 
en tur i Nordjylland mandag eftermiddag – så var den hingstekåring afholdt – godt nok efter ca. 1250 
km –og en sejltur og efterfølgende 2 hjemmekåringer – fik 7 hingste 1 års avlsgodkendelse og 8 blev 
endelig kåret. Nye alternativer måtte tages i brug, da springdommerne de 2 af dage fik forfald – så 
teams og facetime er ikke kun blevet vores nye måde at holde møder på – det kan også bedømme 
springning. Bedste 3 års hingst var Havens Mr. Fighter, som opnående ikke mindre end 9,5 i skridt og 
trav og 9 i galop. 3 bronze og sølvmedaljer og 2 flotte guldmedaljer blev det til. Året gangartshingst 
Meedenblik Linfield med et flot 10 tal i type og Årets Springhingst J.B Mirage som opnåede 
imponerende 10 i galop og 10/10 i springning Stort tillykke til alle ejere og opdrættere.  
Hvis vi lige skal gøre hingste færdige, så må coronatiden have gjort noget for forberedelsen af de unge 
hingstene til stationsafprøvningen – træningsleder Nikolai Kowalski roste holdet for, at de alle gode 
temperamenter og var gode at arbejde med.  
5 hingste bestod prøven og adgang til endelig kåring – Bedste gangarts hingst blev igen Havens Mr. 
Fighter –med 9.09 – han var kun lige et lille mulehår foran Strandgaards Mewtation som opnåede 9.08 
i gangarter og 8,78 i springning og han kunne drage hjem med titlen som dagens springhingst.  
Årets hoppekåringer og følskuer – Danmark var åben og vi kunne mødes… 3 dages tur rundt i 
Danmark. Start i Nordjylland i Aalborg – Dagens hingsteføl Haarhrs Leonardo og Dagens hoppeføl J.B 
Marigold og dommerne udtalte på dagen, at der allerede blev set frem til kåringerne om 3 år for, der 
var stor kvalitet på føllene og 6 ud af 12 føl blev inviteret til eliteskue. Dagens gangarts hoppe blev 
Lyngdal´s Mira Puella som bestod sin rideprøve med imponerende 930,5 point – hende har vi heldigvis 
set meget mere til senere på året. Dagens springhoppe var Mirain Galicia som er 
landsstævneberettiget i springning og military.  
Lørdagens kåring på Toftegåren på Sjælland. Dagens gangartshoppe Deverra Stengaard. Dagens 
springhoppe gik til Lunds Al No Corrida som opnåede flotte 8,5 / 8,5 i springning. Igen, var der stor 
kvalitet på hingsteføllene – Titlen som dagens hingsteføl og bedste Sjællandske føl gik til Lunds 
Baltimore – men hele 5 ud af 9 hingsteføl fik en billet til eliteskuet. Titlen som bedste hoppeføl gik til 
Hejninges Darling. Bedste 2 års på dagen var Toftegaards Ballerina og hun fik ligeledes en billet til 
eliteskuet. Sidste dag på turen – Egum og igen stor kvalitet på hingsteføllene – 2 ud af 4 udtaget og en 
titel som dagens hingsteføl til Hesselbjergs Charm. I hoppeholdet blev 3 ud af 7 udtaget og titlen som 
dagens hoppeføl modtog Nørlunds Celtic Dicte. Dagens hoppe Høj´s Lady Tiana opnåede 861 point i 
sin rideprøve og det gav naturligvis en billet til eliteskuet. Dagens Springhoppe Bjerregaards Survivor 
charmerede sig til imponerende 9,5 / 9,5 i springning.  
Og med hoppekåringer og følskuer i rimelig frisk erindring, så måtte eliteskuet kun blive til en fest…. 
Og det blev det - især må huskes en helt imponerende finale for gangartshopperne. En 4 års – en 6 
års og en 7 års men fælles for dem alle var, at de bare lignede nogen, der elskede at gå til ridning – 
alle var redet helt korrekt efter træningsskalaen for deres alder og ingen af dem satte et ben forkert – 
alle 3 – Høj´s Lady Tiana, Sophias Picture Perfect og Lyngdal´s Mira Puella opnåede naturligvis 
Guldmedalje – sidstnævnte fik titlen som Årets Gangartshoppe. Desuden blev der uddelt 3 sølv og 4 
bronzemedaljer til gangartshopperne. En enkelt hoppe havde fundet vej til eliteskuets springhold – 
Heimstocks Notre Dame – men selv om hun var alene var titlen som Året springhoppe meget 
velfortjent – sølvmedalje og flotte 9/9 i springning og naturligvis en optagelse i springponyprogrammet. 
Årets 2 års blev Toftegaards Ballerina.  
Dommerne havde siden kåringen set frem til at se føllene igen – alle 3 hingsteføl i finalen fik 9 i helhed 
og Årets Hingsteføl blev Hesselbjergs Lucky Charm i gangarter – i springning blev det Haahrs 
Leonardo – han fik et flot 10 tal i galop og hele 9,5 i helhed. Der var virkelig kamp om finalepladserne 
og hel 2 føl fik 9 i helhed – det bliver sjovt til hingstekåring i 2024…. Men hoppekåringen den bliver 
også sjov… Nørlunds Celtic Dicte – Årets hoppeføl i gangarter 10 i trav, 9,5 i galop og 9,5 i helhed – 
hun så sig ikke tilbage…også selv om de øvrige finaledeltagere fik 9 i helhed.  
Efterår er lig med DSP Championater – efter sidste år, hvor vi ikke fik afholdt kvalifikationer ændrede vi 
regelsættet, så der ikke var kvalifikationer for springponyerne ud over at rytterne skulle være 
kvalificerede til at ride den pågældende sværhedsgrad – det bliver også praktiseret i 2022. 2021 blev 
også året hvor vi afprøvede paperless bedømmelse i dressur – det fungerede super godt til 



kvalifikationen i Aalborg, så vi satsede og brugte det til finalen – det var en succes – ikke nok med at 
det kræver en hjælper mindre pr dommer – der er ingen, der skal op og ned af trappen for hver rytter, 
og det var lige før sekretariatet fik set flere ponyer til ridning end de sidste 15 år til sammen. I 2022 er 
det 20. gang Dansk Sports Pony Avlschampionat skal holdes. Der er sket lidt i udviklingen siden 2003, 
hvor sekretariatet kunne være i formandens håndtaske.  
Med gangartsholdet fra eliteskuet i mente, var der til championaterne lagt op til ridning i særklasse…6 
års klassen blev en kamp mellem de 2 nykårede Guldmedaljehopper Sophias Picture Perfekt og 
Lyngdal´s Mira Puella og Sølvmedaljehingsten Strandgaards Mangold .- igen blev det Lyngdal´s Mira 
Puella der trak det længste strå – også vinderen af 8 års og ældre var et dejligt gensyn med 
Guldmedaljehoppe Miss Marple M. Som avlsledelse er dette et godt eksempel på at vores beslutning 
om at medaljehopperne skulle vises i ridning har givet en positiv afsmitning på at vores avlsdyr. Det er 
et godt bevis på at de også kan anvendes på konkurrencebanerne og den ridelighed skal gerne 
nedarves til den næste generationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 3: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


