
                                    DSP Bestyrelsesmøde 

 
D. 07.01.2023  kl. 9.30 hos John  

 

Deltagere: John Villadsen, Pernille Lynge, Britta Sørensen, Kimi Nielsen, Linea Fogh 

Pedersen, Sanne Rose, Anett Bjerring Christensen, Conni Lynge. 

 

Referent. Conni Lynge 

 

Pkt.1: Godkendelse af forrige referat 

Referat er godkendt. 

 

Pkt.2: Økonomi 

Vi ender ca på et resultat som sidste år. Der er i år en større lagerbeholdning af rosetter 

og staldplaketter, da leverandør varslede større prisstigninger, og der derfor er købt hjem 

til det meste forbrug for 2023. Medlemstallet var stigende i 2022.     

 

Pkt.3: GF 

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

weekend april. Dette af hensyn til revision. 

Medlemsmøde, forslag om en fra SEGES kan komme og fortælle om CHR m.m. 

 

Pkt.4: Hingstekåring 

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

Dette tages med til fællesmødet. 

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

hele vejen ned langs siden.  

Der tilstræbes at hingstekåringen afholdes den første weekend i marts. 

 

Pkt.5: Sommerens arrangementer. 

Der er forslag om senkåringen af hopper skal være sammen med indsyningen af 

hingstene. Dette efterkommes.  

Ved sadelkåring, stationsafprøvning, hingstekåring og championatsfinaler vil udstillere øst 

for Storebælt få deres brobillet refunderet, kun for fuldbyrdede medlemmer af foreningen. 

Sanne arbejder videre med arrangement indenfor springning. 

 

Pkt.6: Sponsorer 

Sponsorudvalget arbejder målrettet efter at skaffe mange gaver hjem til vores 

arrangementer.   

 

Pkt.7: Tilretninger i avlsplanen 



Tilretning omkring DSP-hopper til kåring, hvor mor ikke er kåret, der mangler stadig en 

beskrivelse for dette.  

 

Pkt.8: Fællesmøde med avlsledelsen 

Spørgsmål til avlsledelsen om ikke en hoppe, som går stationsafprøvning skal kunne få 

15+ point for hver disciplin, nøjagtig som en hoppe, som går en sadelkåring og 1-

dagsafprøvning samme dag kan få for hver disciplin.  

Rytterkategori ved springryttere ved championaterne 

Championatsdatoer.  

Vedtægter, tilretninger i forhold til DRF-reglement. 

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

Dommere til vores arrangementer. 

Sportsmedaljer til køreponyer også. 

Køreprøver i forhold til kat.3 ponyer  

 

Pkt.9: Evt.  

Anett arbejder på at lave et udkast af plaketter i 3D print. 

 

 

  

 

 

 

 


