
Beretning for Avlsledelsen 2022:  

Avlsledelsen – hvad er det egentlig de laver i Dansk Sports Ponyavl?  

Avlsledelsens har blandt andet avlsplanen som arbejdsredskab. Avlsledelsen holder møder, hvor 

blandt andet ændringer til avlsplanen og procedurer diskuteres og sendes som indstilling til 

bestyrelsen, som har den endelige ret til at godkende ændringerne. Avlsplanen bliver løbende 

gennemgået og der er igen lavet rettelser - disse er gennemgået til medlemsmødet i formiddag og 

de kan ses i avlsplanen på hjemmesiden. 

Avlsledelsen er udvalgt af bestyrelsen. Avlsplanen består af en gruppe som repræsenterer 

overdommere, hoppeejere, hingsteejere, udstillere til dyrskuer og følskuer, ryttere og en 

bestyrelsesrepræsentant. Avlsledelsens arbejde består også i at evaluere arrangementer og at 

være med til at godkende afstamninger og give avlsrådgivning. Desuden kan avlsledelsen indstille 

konkurrenceponyer til sportsmedaljer. 

Hvert år holdes et fællesmøde med bestyrelsen hvor årets arrangementer evalueres og der 

diskuteres fremtidige målsætninger mm.  

Avlsledelsen består i 2023 af: Jens Ole Sørensen, Jens Mouritsen, Lene Thaulow, Birthe Lyder 

Nielsen, Jens Søgaard, John Viladsen og Louise Østgaard Larsen. 

Arbejdet i avlsledelsen har i 2022 været præget af at sætte fokus på kvalitet frem for kvantitet, da 

det fortsat er små årgange der fremstilles. Antallet af EU- ansøgninger har været status quo de 

senere år. Avlsledelsen ser det fortsat som et kvalitetsstempel at avlerne fortsat søger om at få 

DSP pas på deres føl.  

Årets første arrangement for avlsledelsen var hingstekåring – 8 - 3 års hingste opnåede 1 års 

avlsgodkendelse under forudsætning af at DNA, CA mm var i orden Fløjen gik til Mr. Frosty Blue jr. 

Desværre var den ene hingst bærer af CA. så 7 3 års hingste blev derfor godkendt til 

stationsafprøvning og alle bestod, så det bliver forhåbentligt et glædeligt gensyn med i dem til 

hingstekåringen d. 25/2.  

Bedste gangarts hingst til stationsafprøvningen var Der Diamant AT og Bedste springhingst blev De 

Viano. Begge hingste kommer fra Følle Strandgaard i Rønde.  



En ny procedure for 2022 har været at der er en repræsentant fra avlsledelsen til stede 1 gang 

ugentligt under stationsafprøvningen, for at følge med i udviklingen af de unge hingste og følge 

sundhedstilstand på dem. Denne opgave har Birthe Lyder Nielsen haft og det vil også blive 

praktiseret i 2023, hvor der er ny afprøvningssted for dette års stationsafprøvning. 

Til sidste års hingstekåring opnåede hele 5 hingste endelig kåring. Her opnået 1 guldmedalje, 1 

sølvmedalje og 3 fik bronzemedalje. Guldmedaljen blev tildelt til Havens Mr. Fighter fra Søren 

Vestmark Christensen i Dronninglund. Avlsledelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske 

ejere og opdrættere på alle hingstene tillykke med de flotte resultater.  

Trods en meget lille årgang kan året 2022 huskes på et eliteskue med stor kvalitet på hopperne 

langt ned i oprangeringsrækken, dog var årgangen ikke helt så ensartede i type som vi tidligere har 

set. Der var også mere spredning aldersmæssigt på hopperne end nogle af de foregående år. Der 

blev tildelt 1 guldmedalje og den gik til Pay Up Winky up R fra Lone Halkjær i Svendborg. Hun 

modtog også titlen som årets gangartshoppe. Årets springhoppe blev sølvmedaljehoppen Mirain 

Tiara fra Maiken Holm i Thorsø.  

Vi kunne godt ønske os en større andel af 2 års fremstillet til dyrskuerne, da vi godt ved at det ofte 

er dem medlemmerne ikke tager med til DSP arrangementerne, når føl, 2 års og hopper er til skue 

og kåring den samme dag - men det er fortsat et stort ønske fra avlsledelsen, da det hurtigere kan 

give et billede af – især de unge hingstes kvalitet i avlen. Som noget nyt i 2023 er der planlagt en 

sadelkåring i Juni, mens der er eksteriørkåring og følskuer i august. Vi håber, det giver nogle 

udstillere mulighed for at fremstille både hopper og føl og eller 2 års i dette år. 

Antallet af deltagere ved championaterne var ikke så stort som de foregående år. Men kvaliteten i 

dressur har til gengæld været stor.  Der var glædeligt gensyn med både deltagere til 

stationsafprøvninger, hoppekåringer og eliteskuer hvilket bevidner, at det ikke kun er smukke 

ponyer vi kårer, de har også en stor fremtid på konkurrencebanerne.  

Ponyspringsporten generelt i Danmark har det svært og det ses også til championaterne i 

springning. Dansk Rideforbund forsøger med en række tiltag og det håber vi også hjælper på 

antallet af deltagere til championaterne de kommende år. 



Et af Avlsledelsens mål i 2023 er at synliggøre vores arrangementer for andre end nuværende DSP 

medlemmer. Vi vil som forsøg prøve at hingstekåringen kan ses på Equipe. Desuden vil vi prøve 

om selve bedømmelsesskemaerne kan tastes elektronisk under bedømmelserne for at lette 

arbejdet for dommersekretærerne som ofte er vores dommerelever. Målet er, at de kan deltage 

endnu mere i bedømmelserne af ponyerne hvis arbejdsgangen med skemaerne bliver nemmere. 

 


