
DSP Bestyrelsesmøde   

 

Bestyrelsesmøde d. 16.11.18 kl.17.30 hos John. 

Deltagere: John Villadsen, Louise Østgaard Larsen, Pernille Lynge , Lars Lind Thomsen, 

Kasper Petersen, Linea Fogh Pedersen og Conni Lynge. 

 

Afbud fra : Tanya Willemoes Sørensen 

Ingen afbud fra Anett  Bjerring Christensen 

Referent : Conni Lynge 

Dagsorden til bestyrelsesmøde 16.november 2018: 
 
Pkt.1   Godkendelse af forrige referat.  
Pkt.2   Økonomi 
Pkt.3   Evaluering Hoppekåring  
Pkt.4   Evaluering Følskuer 
Pkt.5   Evaluering Eliteskue 
Pkt.6   Evaluering Stationsafprøvning 
Pkt.7   Championat 
Pkt.8   Hingstekåring 
Pkt.9   Sponsorteam 

Pkt.10 Regionerne 

Pkt.11 Dommere 

Pkt.12 Persondataloven 

Pkt.13 Ændringer til Avlsplanen 

Pkt.14 Evt. 

 

Ad.Pkt.1 : Referat godkendt . 

 

Ad.Pkt.2 : Der er nedgang i medlemstallet i foreningen, dermed nedgang i de primære 

indtægter . 

Det er besluttet ændring i økonomien omkring EU-ansøgninger, sådan at det fremover 

kræver medlemskab af foreningen at kunne lave en ansøgning. 

Medlemsbladet ønskes afmeldt.  

 

Ad.Pkt.3 : Hoppekåringerne forløb som de skulle , der var dog stor forsinkelse i Egum.  

Hoppejerne blev orienteret om en times forsinkelse , som holdt stik. Alligevel var der dog 

rytter, som slet ikke var klar, ikke fair for pony.  

Meget stor forskel på, hvordan en pony er forberedt til sadelkåringerne. Flere ponyer, hvor 



sadel slet ikke passede til pony. 

Forslag om, at hvis der er salgsponyer til fremvisning, så vil et godt tidspunkt måske være 

lige før udnævnelsen af Dagens Hopper. 

Ad.Pkt.4 : Flot flot tilslutning i år, når man tænker på antal fødte/registrerde føl. Følskuerne 

forløb som de skulle, dog skred tisplanen i Egum fuldstændig, da der bl.a. pludselig blev 

lavet om på fremvisningsproceduren.   

Ad.Pkt.5 : Der var flere, som slet ikke fik meldt udtagne dyr til, hvilket er skuffende. 

God kvalitet i de fremmødte dyr. Fint med fremvisning af pony for vogn, super godt 

indslag. 

Kan man få andre til at vise deres ponyer frem. 

Ad.Pkt.6 : Hingstene var fint forberedte til indsyningen, i passende huld , en enkelt ikke 

helt taktfast, en anden måske lidt for ”meget” redet. 

I forhold til evaluering fra hingsteejerne og hopeejer, så har en enkelt udtrykt sig omkring 

manglende /faldende muskelsætning de sidste 14 dage. Måske skal træningsleder ikke 

tilride og tage hingstene i ridning, som skal gå prøve også. To forskellige forretninger. 

En anden roser for orientering og håndtering af en boksskade. Omkring løsspring, måske 

hingstene skal springe væk fra publikum i stedet for op mod dem, så de ikke smider 

ryggen, fordi de har mere travl med at kikke op mod publikum. 

En tredje syntes ikke det er iorden, at en hingst, som ikke er rengående, fra indsyning til 

afslutning , kan bestå sin prøve. 

En fjerde mener ikke at testrytter red hingsten korrekt til springene, så den changerede 

,inden den skulle springe. Små bokse, og ingen foldtid. 

Omkring den enkelte hoppe, så var det ikke i orden, ejer burde være informeret om, fra 

træningsleder, at hoppen ikke var tilpas, slet ikke havde gålyst under opvarmningen, samt 

at rytter piskede løs på hoppen. Hoppen var stokhalt da den kom hjem, og måtte have 

kiropraktisk behandling. Forslag om, at hopper til stationsafprøvning går prøven, så de, 

hvis de udtages til eliteskuet, kan nå at stille samme år.  

Dette vil desværre falde sammen med sommerferien. 

Forslag fra hoppejer  omkring stationsafprøvningen skal foregå senere, da man som 

hoppeejer måske får sine hopper bedækket ved en unghingst, ikke kan nå få en hoppe 

ifol, hvis den løber om.  

Hingstenes stationsafprøvning kan af praktiske årsager ikke ligges senere, da det er 

afhængigt af opstaldningstedet, samt det vil blive dyrere.  

Ad.Pkt.7 : Det har fungeret fint med I-pads.  

Underskud på championat. Færre deltagere i år. 

Fungerer super godt med dommere fra Avlsledelsen . 

Fint med salgsponyer. God stemning i blandt alle ved championaterne. 

Sponsorer skal fremhæves på Championatssiden.  

Der er fremsendt faktura til sponsorer, de fleste har betalt nu. 



Ad.Pkt.8 : Hingstekåringen 2019 vil blive lørdag d. 23.februar i Ikast, efter ønske fra 

dommerne . 

Vi er igen sammen med NF.  

Avlsledelsen har udtrykt ønske om, at alle 4 overdommere deltager, samt Louise og Maria 

skiftes til at skrive.  

 

Ad.Pkt.9 :  Omkring sponsorater, så har vi Nathalie Horse Care, Aveve og Agria 

Forsikring. Der ønskes flere personer i sponsorteamet. Det er med til at økonomien øges.  

Klassesponsorer fremadrettet, hvad får de for sponsoratet. Der laves en beskrivelse. 

 

Ad.Pkt.10 : Lars forventer at der afholdes møde med regionsrepræsentanterne inden for 

nærmeste fremtid. Lars skal til møde omkring evaluering af Landskuet sidst i november. 

Ad.Pkt.11 : Omkring dommerne. Der skal fremadrettet laves helt klare retningslinier for, 

hvordan dommeraspiranter skal uddannes .  

Ad.Pkt.12 : Der udarbejdes et dokument , som kan sendes til medlemmerne, samt lægges 

op på hjemmesiden. 

Ad.Pkt.13 : Omkring Elitehingstestatus på hingst, Avlsledelsen har diskuteret evt. 

dispensation for B-pony-status. Det er fortsat Avlsledelsens holdning, at hingstene skal 

have opnået B-ponystatus, for at blive elitehingste. Dog anerkender de, at der kan være 

andre årsager til, at en dispensation kan være nødvendig, og Louise skriver et udkast til en 

ændring.   

Forslag om at hingstemødre skal have R. Forslaget gælder for hopper kåret i 2019 og 

fremover. For føl født uden for forbundet, er det hingsteejers ansvar at fremskaffe 

dokumentation for, at hingstemoderen har rideresultater sammenlignelige med R-status. 

Ad.Pkt.14  

Medlemsblad- skal det slettes ? 

Forslag fra bestyrelsen om, at vi sætter kontingentet ned og sletter medlemsblad. 

Størsteparten læser det ikke, og oplysningerne , som er i bladet kan læses på 

hjemmesiden. 

Generalforsamling vil blive d. 16.februar 2019 i Birkum Forsamlingshus. 

På valg i 2019 er Louise Østgaard Larsen, Lars Lind Thomsen og Pernille Lynge, 

de modtager genvalg. Forslag til æresmedlemmer 

Forslag til Fællesmøde d. 13.01.19. drøftet. 

                                                                                                            


