
Møde DSP avlsledelse 6.januar 2018 

Tilstede: Jens Søgård, Birthe Lyder, Poul Graugård, Jens Mouritsen, Jens Ole Sørensen, Lene 

Thaulow. Referat Lene Thaulow 

Fællesmøde: Deltagelse af avlsledelse og bestyrelsen: Hans Hedemand, Connie S Lynge, Kasper 

Petersen, John Villadsen og 2.suppleant Anett Bjerring 

1. Arrangementer siden sidst (Eliteskue og championater) 

Eliteskue: Tæt i toppen, forløb fint.  

Championater: Forløb godt, god tilslutning. Efter championatet har der blandt medlemmer 

været diskussion om hvad ridelighed er. Vigtigt at gøre sig klart at ridelighed også 

indebærer mere end den går stabilt med hovedet og ikke kigger. Galopanspring, balance 

gennem hjørnerne, lydhør overfor hjælpere, overgange mm. er også en del af rideligheden.  

 

Godt tiltag at der bliver kommenteret højt, så publikum får indblik i hvordan der bedømmes.  

 

Der blev givet meget lave karakterer om lørdagen i forhold til søndagen. Ide med 

gennemgående dommer. 

 

Vil være mere optimalt med 2 og ikke 3 dommere, pga. tiden og lettelse af bedømmelsen.  

 

Vigtigt med dommere, der tør bruge hele skalaen og ikke kun ligger mellem 6-7. 

 

Hvis en berider bruges, er det vigtigt at bruge de beridere, der benyttes til at teste DSP 

ponyer til f.eks. stationsafprøvninger eller bedridere, der er vant til at se på ponyer mm.  

 

Avlsledelsen opfordre til at forsøge at få berider Johnny Hansen til at komme og dømme 

springfinaler sammen med enten Jens Søgaard eller Poul Graugaard. Medmindre Jens og 

Poul begge kan. Jens og Poul vil begge gerne, hvis de ikke skal andet.  

 

Behøver ikke at være så lang tid mellem klasserne. Husk dog frokostpause til dommerne. 

 

2. Behandling af ansøgninger  

Dispensationsansøgninger ang. Hingste skal være avlsledelsen i hænde senest 

1.december året før. Ang. Hopper og føl skal være avlsledelsen i hænde senest 1.maj. 

  

3. EU-ansøgninger  

Hvis nogen spørger om en hingst kan EU godkendes (det være sig til et 

medlem/bestyrelsesmedlem/medlem af avlsledelsen). Skal der sendes en ansøgning til den 

ansvarlige i avlsledelsen, før der tages stilling til dette. Stillingtagen vil blive på 

førstkommende avlsledelsesmøde (holdes i januar, maj, oktober/november), med mindre 

det er en ren form sag. 

 

Et meget stort antal EU ansøgninger, hvilket er stigende år for år. Snak ang. 

problematikken, hvor de gode danske hingste ikke bruges i samme omfang. Ofte ses de 

brugte hingste kun på billeder eller videoer, som i nogle tilfælde skjuler fejl og mangler ved 



disse hingste. Det er vigtigt medlemmerne gør sig klart, at dette gør sig gældende.  

 

Poul holder foredrag til GF på 1 times tid ang. ”Hvordan laver man heste der duer”. Valg af 

hingst, hvilke overvejelser skal man gøres sig bl.a. risiko ved at benytte hingste, man kun 

har set på video og billeder og som ikke er bedømt i DK. Jens Ole holder omkring 

hoppelinier. 2-3 linier findes i samarbejde med Connie og Louise. 

 

EU Ansøgninger gennemgået og givet grønt lys. 

Forespørgsel på Numerus Clausus er der givet grønt lys for forespørgslen, men der skal 

fremsendes en rigtig ansøgning før endelig godkendelse.  

 

Materialeprøve af Tyske Welsh B. I Tyskland kan Welsh gå materialeprøve i 

kørsel. Kan vi godtage en sådan prøve? Snak omkring dette og hvis vi ønsker at godkende 

køreprøver, skal der tilrettes i avlsplanen, hvor vi pt. skriver rideponyer. Ønsker vi at 

godkende køreponyer, skal der i stedet stå brugsponyer. Besluttet at vi ikke godkender 

køreprøver som afprøvning undtagen af Dartmoor, hvor der tidligere er besluttet vi 

godkender køreafprøvning pga. størrelsen på denne races ponyer. 

 

4. Longering af hingste til hingstekåringen 

Der skal være 2 afskærmede (f.eks. dressurhegn) longeringsbaner 4-kantet, ca.15x15m 

med ca. 5 m, mellem banerne. To hingste longeres sammen på to forskellige baner, med 

med start og slut samtidig. Der skal være portåbner til begge, og de trækkes ud og ind i 

tilskuersiden, således longeringsbanerne trækkes væk fra tilskuerne.  

 

Hingstene må bære to eller tredelt bid. Skal bære longeringsgjord og elastiske 

indspændinger, der ikke er for hårdt spændt ind. Dommerne kan bede om, 

indspændingerne skal løsnes. Hingstene må bære klokker på forben og 

gamacher/bandager på alle 4 ben. Dommerne kan kontrollere bid, gamacher, klokker mv. 

Longen sættes fast i inderste bidring. 

 

Hingsten trækkes frem til ringen i skridt. Indspædingerne sættes på og hingstene vises 

først i trav, så galop på venstre volte og herefter i trav og galop på højre volte. Herefter 

fjernes indspændingerne og hingsten vises i skridt på højre volte. Hingstene trækkes ud i 

skridt. Det er dommerne der beslutter, hvornår der skal skiftes gangart og volte. Der er ca. 

10 min hvert hold hingste. 

 

Longeringen foregår efter fast bund. Dvs: løsspring – fastbund – longering – løs – 

oprangering. Mønstring blødbund på trekantbanen udgår. 

 

Det er tilladt at have hjælper med. 

 

5. GF 

Lene sender referat fra mødet i dag og Louise laver avlsledelsens beretning. Poul holder 1 

times foredrag og Jens Ole foredrag herefter se pkt.3  

 



6. Ansvarsområder 

Louise: Repræsentant for bestyrelsen, stambogsudvalg, ansøgninger til springponyprogram 

Anne-Sofie: Sekretær 

Jens Mourtisen: Sundhedsprogram 

Jens Ole: Stambogsudvalget, EU ansøgninger, ansøgninger til springponyprogram 

Lene: Ansøgninger til R og Elitestatus, sundhedsprogram 

Birthe: Medlem 

Poul: Medlem 

Jens: medlem 

 

7. Mødeplan for Avlsledelsen 

Januar, på dagsorden bl.a. dispensation af hingste, fællesmøde med bestyrelsen efter 

møde i avlsledelsen 

Maj (fredag 4.maj aftensmøde) på dagsorden bl.a. dispensation af hopper og føl, samt 

elitestatus. Skal der ændres i måden at opnå elitestatus på, kan en hingst f.eks. opnå 

elitestatus, hvis han har point nok, men ikke selv har rideresultater osv. Alle kigger kravene 

grundig igennem og kommer med input til evt. rettelser/ændringer. 

Slut oktober/start november (efter championats afholdelse) på dagsorden bl.a. evaluering 

af arrangementer. 

 

8. Opfølgning på CA-prøver/Myotoni 

CA afventer resultat på Patrika (testes i Holland), Pedro er testet negativ på labratorie i 

Sverige. 

Myotoni: Hvis Kalypso Skovgård skal på hingstelisten igen, skal han testes fri for myotoni 

inden (Kantjes Ronaldo i stamtavle). Ændring i avlsplanen (Lene) tekst omkring myotoni: 

alle hingste med Kapyloso Skovgård i stamtavlen, skal inden de kan komme på hingstlisten 

testes fri for myotoni. 

 

I forbindelse med hingstekåringen, sendes beskrivelser/resultater inkl. 

godkendelser/kåringer ikke ind før en negativ CA test foresligger, det samme gælder for 

myotoni for hingste med Kantjes Ronaldo i stamtavlen. På den måde, får hingsten intet 

kåringsnummer og godkendes ikke, hvis den er bære af en af disse lidelser. 

 

9. Forslag fra Stutteri Lund om bevaring af opnået R ved elitestatus 

Enighed i avlsledesen om dette skal gøres. Ved indberetning af elitestatus til Seges er det 

vigtigt der huskes på dette. (note fra Lene: hvad gør vi med allerede eliteponyer, skal de 

have deres R på igen? – dette glemte vi at tale om) 

 

10. Avlsplanen 

Pkt.11.9 i den nye tilføjels ændres sætningen ”hvis en hingst ikke skal vises….” til hvis en 

hingst ikke kan vises… Lene sørger for dette. 

 

Visioner pkt 20 (sidste side) 

Opdatering af visionerne 

Pkt.1. Bibeholdes 

Pkt.2. Der tilføjes i starten ”Det er fortsat avlsledelsens”….. 



Pkt.3. Ordlyd ændres til Hingstenes stationsafprøvninger vurderes årligt og der besluttes 

om, der er behov for ændringer. 

Pkt.4 slettes 

Pkt 5, 6, 7 Bibeholdes 

Nyt pkt.: hjælpe til med at få salget af DSP ponyer til at stige 

Lene sørger for dette. 

 

11. Evt.  

Generelt er kvaliteten af DSP hopper rigtig god, specielt i toppen. Føllene er generelt mere 

almindelige. Der er i DSP en god population af kvalitet avlsmateriale i Danmark både på 

hingste og hoppesiden. 

 

Ved rideafprøvningerne får ponyerne en kommentar med på vejen omkring ridningen under 

oprangeringen og ikke under aflæggelse af selve afprøvningen. Ponyen vil nemlig i 

forbindelse med selve afprøvningen rides af fremmedrytteren samtidig med dommeren 

giver sin kommentar og det kan da påvirke fremmedrytteren bedømmelse at høre, hvad 

dommerne har dømt. 

 

Ønske fra avlsledelsen om Karina Kristiansen som fremmedrytter til stationsafprøvningen. 

Indsyning fredag 24.august, afslutning fredag d.21.september. Fodres med Kraft Growth 

alle får det samme type foder. Hvis fodret skiftes på stedet, får hingsteholderne besked i så 

god tid, de kan skifte hingstene over på dette.  

 

Lene retter avlsplanen omkring udtagelse til eliteskuet, så det står mere klart/forståeligt. 

Der ændres ikke i kravene.  

Tilføjelse til afsnittet om sportsmedaljer: kan kun opnås en gang i hver disciplin og der 

findes kun en karat 

 

Dommere 

Hingstekåring: Poul, Jens, Birthe, Louise (Louise skriver). Poul kører tidligt (fylder 70år) 

Hoppekåring og følskuer: Beslutter bestyrelsen. Maria vil gerne alle tre dage, hvis kun 2 da 

Sjælland og Midtjylland. Poul gennemgående dommer.  

Stationsafprøvnining: Birthe, Jens 

Championater: Birthe, Poul, Jens 

 

Lene retter avlsplanen til udfra de i dag besluttede ændringer og udfra de ændringer Louise 

har sendt til os. Avlsplanen med rettelserne sendes ud til resten af avlsledelsen og 

bestyrelsen til godkendelse. 

 


