Fællesmøde med Avlsledelse
Afholdt d. 06.01.2018 hos John Villadsen
Referent: Conni Lynge

Deltagere: John Villadsen, Hans Hedemand, Conni Lynge, Kasper Petersen, Anett
Bjerring Christensen, Birthe Lyder Nielsen, Poul Graugaard, Jens Ole Sørensen, Jens
Mouritsen, Jens Søgaard og Lene Thaulow
Afbud : Lars Thomsen, Linea Fogh Pedersen, Pernille Lynge, Louise Østgaard Larsen,
Pkt.1: Siden sidst:
Pkt.2: Avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning: Hvad mener hvert medlem
af avlsledelsen at den byder ind med og hvor er dens kompetencer. Skal der nye
medlemmer ind i avlsledelsen. Er samspil mellem bestyrelse og avlsledelse godt nok. Evt.
nye medlemmer
Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning
Pkt.4: Hingstekåring:
Pkt.5: Stationsafprøvninger:
Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer:
Pkt.7: Følskuer:
Pkt.8: Dommere:
Pkt.9: Avlsplan, tilretninger m.m.
Pkt.10: Evt.

Ad.Pkt.1: Eliteskuet var med god kvalitet på ponyerne. Hopperne var tæt i toppen.
Championaterne forløb godt, med 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 m.m. 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 beridere, der er vant til at se på ponyer mm.
Avlsledelsen opfordrer 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.
Ad.Pkt: 2: Birthe Lyder Nielsen og Poul Graugaard er kommet ind i Avlsledelsen , efter vi
havde møde sidste år. De har mange års erfaring som aktive dommere i DV, og vi håber
at kunne drage mange fordele deraf. Opgaver hos de forskellige Avlsledelsesmedlemmer
er uændret. Se referat fra Avlsledelsen.
Ad.Pkt: 3: Louise fremlægger Årsberetningen.
Poul holder foredrag ved Medlemsmødet på 1 times tid ang. ”Hvordan laver man heste der
duer”. Valg af hingst, hvilke overvejelser skal man gøre 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 foredrag omkring hoppelinier. 2-3 linier findes i samarbejde med Conni og
Louise.
Ad.Pkt: 4: Hingstene skal som noget nyt longeres.
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. Indspændingerne 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 på trekantbanen udgår.
Det er tilladt at have hjælper med.
Dette lægges op på hjemmesiden, samt udstillerne vil også få info tilsendt, når de
tilmelder. Offentliggøres også på Facebookgruppen. Det er stadig frivilligt om man tester
hingstene for CA, inden de stiller til hingstekåring. Hingstene kan ikke anerkendes
endeligt, før de er testet fri for CA og deres bedømmelse vil ikke blive tastet, før status er
kendt. Ligeledes skal der testes for Myotoni ved hingste, som har Kantje’s Ronaldo i
afstamningen.

Ad.Pkt.5: Der var i år 4 hingste og 2 hopper til 30 dages test hos Nikolai Kowalski.
Ponyerne var alle i god huld, samt i godt humør. Alle bestod deres prøve. Nikolai er booket
til dette års afprøvninger også.
Der fodres med Kraft Grow.
Avlsledelsen ser gerne Karina Kristiansen som testrytter.Laura Vejby Riis er booket i år.

Ad.Pkt.6: Dommerne gav en kort beskrivelse omkring de enkelte hoppers resultater ved
sadelkåringerne, så ejerne bedre kunne forstå, hvorfor der var bedømt, som der var.
Karina Kristiansen og Laura Vejby Riis var igen i år testryttere. Det fungerer fint.
Der var fin tilslutning i år ved hoppekåringerne, og ligeledes efterfølgende ved eliteskuet.
Var dog lidt ramt af afbud fra dommere ved eliteskuet. I år er eliteskuet lagt en uge senere
end DV-eliteskuet
Ad.Pkt.7: Der var fin tilslutning af føl. Føllene var gennemsnitlige almindelige af type i år.
Ad.Pkt.8: Der var ikke indkaldt til dommermøde i år. Dommerbesætning til hingstekåringen
er aftalt.
Dommerbesætningen til hoppekåringer og følskuer aftales senere.
Ad.Pkt.9: Der er indført en Sportsmedalje, som avlsledelse og bestyrelse kan uddele til
ponyer, som har gjort sig særlig godt i sporten. Der kan ansøges omkring disse medaljer til
avlsledelsen . Der er ingen karat på medaljen. Medaljen vil blive lavet lige som
opdrættermedaljerne.

Lene retter Avlsplanen til, og Conni får den lagt op på hjemmesiden.
Dommerne efterspørger i øvrigt en udgave af Avlsplanen i A5 format til at have med ved
kåringer m.m. Conni laver disse til hingstekåringen.

Ad.Pkt.10: Der har i år været mange EU-ansøgninger. Ansøgninger for indeværende
bedækningsår skal være foreningen i hænde senest 1.december.
Hvis nogen spørger om en hingst kan EU godkendes (det være sig til et
medlem/bestyrelsesmedlem/medlem af avlsledelsen). Der skal 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 (det kan være en hingst, som er anerkendt i forvejen, samt test for
CA og evt. Myutoni på hopper er ok )
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.
Der var en forespørgsel på, om Avlsledelsen godkender køreprøver på tyske Welsh-B
hingste. De anerkendes ikke. Der anerkendes kun køreprøver på Dartmoor-hingstene.
Der har været fremsendt et forslag omkring betegnelsen ved vores elitehopper. Hidtil er
deres R fjernet, når de har fået E på deres stambogsnummer. Der var enighed om, at R
bibeholdes. Alle tidligere Elitehopper vil få R påført igen. Conni giver besked til
Stambogskontoret.
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