
Avlsledelsesmøde 9. December. 2022 

 

Tilstede: John Viladsen, Lene Thaulov, Jens Søgaard, Birthe Lyder Nielsen, Jens Ole Sørensen og Louise 

Østgaard Larsen på teams. Afbud fra Jens Mouritsen. 

 

Pkt 1. Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde Kit er trådt ud og suppleant Sanne Rose er trådt ind i bestyrelsen. 

Stationsafprøvning: Forslag om at afholde hos Tenna og Michael Højgaard, Højgaard Dressage.  

Forslag: 

25/2. Hingstekåring i Ikast. 

25/6. Sadelkåring hopper Højgaard Dressage Børkop 

4/8 Eksteriøkåing, forbesigtigelse for hingste, følskue og 2 års Finstrupgaard 

5/8 Eksteriøkåing, forbesigtigelse for hingste, følskue og 2 års Holbæk rideklub 

6/8 Eksteriøkåing, forbesigtigelse for hingste, følskue og 2 års Højgaard Dressage 

26/8 Eliteskue Ikast Rideklub 

16/9 Indsyning af hingste og hopper, Højgaard Dressage 

17/9 Senkåring hopper Egum Ridecenter 

14/10 – Afslutning stationsafprøvning hingste og hopper. 

Avlsledelsen indstiller til bestyrelsen at kåringen d. 17/9 også flytter til Højgaard Dressage. 

Pkt. 2. Evaluering af hoppekåring, følskue og eliteskue – herunder bedømmelsesskemaer og 

dommerelever. 

Fin hoppekåring. Senkåring var for lang en dag. De øvrige kåringer især den på Finstrupgaard var også for 

lange dage for dommere og hjælpere. Følskuerne gik godt – der var fin ro og det var godt at præmier mm 

var klar. Dommerelever brugte en del tid på at skrive på skemaer til eliteskuet ex. bedømmelsen fra fast 

bund fra ordinær kåring. Eliteskuet gik fint – fin afvikling med tidsplan mv. Ønske fra hjælpere at der også er 

lidt ”service” med slik mm som til championater. 



Pkt. 3. Evaluering af stationsafprøvning og ny afprøvningssted. 

Indsyning gik fint – Birthe har været på afprøvningsstedet 1 gang om ugen. Set dem under rytter 1 gang om 

ugen. Undrer sig lidt over rytternes manglende undervisning og vejledning fra træningsleder når ponyerne 

bliver redet – en enkelt hingsteholder har under forløbet ønsket at afbryde prøven pga. af ridningen. I 

evalueringen fra hingsteholderne har der været ønske om at snakke med træningsleder – på 

afprøvningsdagen deltog personalet ikke i spisningen efterfølgende, hvor der var mulighed for at få en snak 

med træningslederen om prøven mm. Der var en enkelt hingst med en hævelse ved testiklerne – der 

manglede efterfølgende tilbagemelding til Birthe, hvad der blev aftalt mellem Nicolai og ejer. Hingsten 

bestod prøven. Avlsledelsen tilslutter sig at bestyrelsen ønsker at finde et andet træningssted. Der blev på 

dagen udnævnt en forkert springpony pga. af en administrativ fejl.  Ønske om numre på hingsten og ønske 

om at karakterne bliver skrevet direkte nede ved dommerbordet fremover. Inden oprangering et skema 

med resultaterne. 

Pkt. 4. Evaluering af championater. 

Husk middagspauser til dommerne. Obs lydanlægget i Ikast. Gode springdommere med det må næste år 

gerne være Åben mikrofon” så det er mere publikumsvenligt. Obs at cafeterierne er åbne så dommerne kan 

få noget inden de går i gang. Vores steward har ikke sanktionsmulighed i forhold til evt. diskvalifikation – 

det har dommerne. Championaterne er R stævner svarende til D stævne. 

Pkt. 5. Ansøgte sportsmedaljer – herunder om der er nogen der skal indstilles af avlsledelsen.  

Tovdals Anais Anais. Avlsledelsen indstiller til at den modtager guldmedalje i springning da en kat III pony 

ikke kan opnå større resultater. Avlsledelsen inviterer Tovdal´s Golden Future Imperial til at modtage en 

sportsmedalje i Guld i dressur. Avler kontaktes af JV.  

Pkt. 6. EU ansøgninger. 

Snak omkring hvilke hingste, der kan godkendes til EU ansøgninger, specielt hingste, der kåres som 

præmiehingste i det år de fylder 2år. Avlsledelsen indstiller til bestyrelsen, at alle præmiehingste fra DSP 

godkendte avlsforbund uanset alder og rideafprøvning kan godkendes.  

Pkt. 7. Skal vi have et ”års hjul” for avlsledelsen – sætte datoer på møder i 2023. 

2 faste møder (fællesmødet i januar og møde efter alle arrangementerne i oktober/november). Datoer 

sættes, når arrangementerne er fastsat. Derudover ad hoc hvis det bliver nødvendigt. 

Pkt. 8. Punkter fra sidste referat i bestyrelsen. 

Avlsledelsen indstiller bestyrrelsen til at opfordre hingsteholderne til at teste for CA før hingstekåringen, 

hvis hingsten ikke er testet før kåringen, vil der blive udtaget prøve til test ved kåringen. 



Pkt. 9. Pkt fra avlsledelsen til fællesmøde i januar. 

Forslag om Evt. oprette kåring og følskue mm på GO – det kan måske forenkle tidsplan og gøre det 

nemmere for udstillere og arrangører. 

Se desuden pkt 6 og 8 

Pkt. 10. Evt. 

Forslag fra Conni om, at afkom der tæller med til elitestatus hos hopperne, skal være registreret/født ind i 

DSP for at kunne tælle inkl. til rideresultater. Avlsledelsen er enig i ikke at ændre, hvorledes reglerne er nu, 

hvor afkom ikke behøver at være født ind i/registreret i DSP for at samle rideresultat point til 

moderhoppen.  

7.januar fællesmøde vil passe de fleste fra avlsledelsen  

 

 


