
                         DSP Fællesmøde for Avlsledelse og Bestyrelse  

 

Fællesmøde d. 07.01.2023  hos John 

 

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

Kimi Nielsen, Sanne Rose, Anett Christensen, Jens Søgaard, Birthe Lyder Nielsen, Louise 

Østgaard Larsen, Lene Thaulow, Jens Ole Sørensen, Jens Mouritsen, og Conni Lynge,  

 

Pkt.1: Siden sidst 

Der er ingen tilføjelser  

 

Pkt.2: Avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning, samspil mellem 

bestyrelse og avlsledelse/dommere. 

Avlsledelsen foreslår at de holder møde efter at alle arrangementer er overstået, samt 

møde i forbindelse med fællesmødet med bestyrelsen. Ellers holdes der møde efter 

behov. 

Stambogsudvalget skal være obs. på at få svaret på fremsendt materiale fra avlsudvalget. 

 

Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning. 

Louise laver udkast til årsberetning fra avlsledelsen. 

Der er kommet forslag om at flytte generalforsamlingen til sidst i marts, senest sidste  

weekend april. Dette af hensyn til revision. 

SEGES kan være et emne omkring CHR og transportforordning. Conni spørger Jørgen 

Kold. Ordstyrer spurgt. 

 

Pkt.4: Hingstekåring 

Der er stillet spørgsmål om, hvorfor 4-års og ældre hingste skal rides ved kåring. 

Der laves sådan, at 4-års, som fremstilles for første gang uden afprøvning selv kan vælge, 

om de vil fremvise hingsten med eller uden rytter. Der tilstræbes dog stadig, at de 

fremvises under rytter. Dette rettes til i dette års propositioner, og lægges på hjemmesiden 

straks. 

Der er forespørgsel om to ældre hingste til kåring, som har gået med internationale 

resultater i sporten. De stilles til kåring, men kan ikke deltage i konkurrence om at blive 

årets hingst, hvis ikke der foreligger godkendt 30 dages stationsafprøvning. Dette 

undersøges.  

Løsspringning i Ikast, der må vi ikke have halmballer som stop. Forslag om at lave banen 

hele vejen ned langs siden. 

 

Pkt.5: Stationsafprøvninger 

Der er valgt nyt sted i år, efter evaluering af de sidste års afprøvninger. 

Indsyning af hingste vil blive enten lørdag eller søndag, afhængig af antal tilmeldte hopper 

til senkåringen. 



 

Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer 

Datoer skal laves om for eksteriørkåring, da dommerne ikke kan dømme i den bestemte 

weekend. 

 

Pkt.7: Følskuer 

Datoer skal laves om for følskuer, da dommerne ikke kan dømme i den bestemte 

weekend. 

 

Pkt.8: Championater 

Kat. 3 ponyer må iflg. nye DRF regler ikke gå en PRI, når de gerne vil ride til en 

guldmedalje. Dette ændres i propositionerne på hjemmesiden, så Kat.3 skal gå LA4 for at 

opnå guldmedalje, og sølvmedalje rettes derefter. 

Rytterkategori kan man ikke få lov til at lave om på ift. DRF regler. 

Navnet Welsh rettes til på championatssiden, og Equipe, til dette års championater. 

 

Pkt.9: Avlsplan, tilretninger m.m. 

Rettelser sendes til godkendelse i bestyrelsen, hvor efter det lægges op på hjemmesiden. 

Ved stationsafprøvning for hopperne, der tæller dens resultat som to discipliner i forhold til 

elitehoppestatus på mor eller far. 

Ordlyd skal rettes i avlsplan omkring kåring af DSP-hopper, hvor mor ikke er kåret. 

Køreponyer kan også modtage sportsmedaljer. 

 

Pkt.10: EU-ansøgninger 

Der har været 25 EU-ansøger i 2022. 

 

Pkt.11: Evt. 

Der er foreslået nyt katalogsystem, så man bruger Equipe som katalog/database.  

Louise og Pernille prøver med nyt system, sideløbende med det gamle system. 

Forslag om at fællesmødet starter samlet, dette gøres fremadrettet.  
 

 

 


