
Beretning for Avlsledelsen 2017: 

Arbejdet i avlsledelsen har i 2017 været præget af, at det nu er de små årgange der 

fremstilles. Der er dog ifølge Seges en fremgang at spore. Året 2017 er det år, hvor DSP har 

set mange EU ansøgninger både på bedækninger – men især på fødte føl. Derfor ses der 

også en stor afvigelse på tallene fra DSP afkom på Seges.  

Avlsplanen bliver løbende gennemgået og der er lavet rettelser, der er forelagt medlemmerne 

på medlemsmødet i formiddag. 

Sportsmedaljerne er i år blevet indført – der er mulighed for avlerne selv at søge – men 

avlsledelsen har også mulighed for at indstille nogle ponyer.     

Årets første arrangement for avlsledelsen var hingstekåring – 2- 3 års hingste opnåede 1 års 

avlsgodkendelse under forudsætning af at  DNA, CA mm var i orden – den ene hingst var 

desværre CA bærer  - hvilket betyder at den desværre ikke kan kåres i DSP. 2 hingste 

Roldsteds Don Disco – årets gangartshingst med sølv medalje og Festina´s Armarni årets 

springhingst med bronzemedalje opnåede endelig kåring i DSP – avlsledelsen vil gerne 

benytte dene lejlighed til at ønske ejere og opdrættere tillykke med de flotte resultater. 

Under Hingstekåringen oplevede vi for første gang nogle veterinære udfordringer i forhold til 

drejede testikler mm, som har givet avlsledelsen en opgave i forhold til at få klarlagt, hvad vi vil 

godkende i DSP – der er lavet undersøgelser og samtaler med dyrlæger, som er diskuteret i 

avlsledelsen i forhold til, hvis vi kommer ud i lignende situationer en anden gang. Det er fortsat 

dommernes vurdering i forhold til det enkelte individ, og det vil altid være en afvejning i forhold 

til kvaliteter og mangler på den enkelte pony.         

Trods en lille årgang kan året 2017 huskes på et eliteskue med stor kvalitet på hopperne langt 

ned i oprangeringsrækken. Det bevidner om, at DSP er i den rigtige retning i forhold til 

avlsfremgang – men også stabilitet. Vi kunne godt ønske os en større andel af føl og 2 års 

fremstillet, da det hurtigere kan give et billede af – især de unge hingstes kvalitet i avlen.                                                                                                                   

Ved sommerens arrangementer har vi set en særdeles god årgang af hopper. Det er med stor 

tilfredshed, at vi kan se at antallet af hopper med ”R” stiger efter hoppekåringerne – i år er det 

laveste antal kårede hopper til championatet, der er søgt R på – kun 10 stk og en stor del af 

dem er ældre hopper i 7 års og ældre klassen. Kun en hoppe uden kåring opnåede kravet og 

den vil få R i dens stambogs nr. i det øjeblik den opnår kåring i DSP. Det bevidner at mange 

unge hopper allerede fra kåring, har opnået R status. 



Avlsledelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at rette henvendelse i forhold til hingstevalg – 

eller i relation til kåringer. Vi har oplevet, at der til tider har været misforståelser i forhold til 

hvordan de unge ponyer skal fremvises – eksempelvis i forhold til ridelighed og 

uddannelsesgrad. Avlsledelsen vil meget gerne være behjælpelige med spørgsmål, så det kan 

blive en god oplevelse for pony, rytter, opdrætter, ejer mm. 

Avlsledelsens visioner i 2018 er følgende: 

1. Det er avlsledelsen mål at få udarbejdet supplerende statistisk materiale til brug i 

avlsplanlægningen.   

2. Hingstenes stationsafprøvninger vurderes årligt og der besluttes, om der er behov for 

ændringer.  

3. Det er hensigten, at der skal arbejdes for at hingste kan opnå avlsgodkendelse ud fra 

sportsresultater. 

4. Det tilstræbes at få et tættere samarbejde med ligestillede avlsforbund i EU i relation til 

udviklingen i avlsarbejdet.   

5. Samarbejdet med andre ponyavlsforbund i Danmark skal styrkes, eksempelvis omkring 

championater.   

6. Der er en vision at det fremadrettet er mere gennemskueligt, og kan dokumenteres 

gennem afstamningen om det er dressurponyer eller springponyer.   

7. Øge efterspørgslen for DSP ponyer   

 

 

 


