Avlsledelsesmøde 14.04.18
Evaluering af hingstekåring : Rigtig god årgang – ikke før i DSP er alle blevet kåret.
Positivt med longering. Nogle ponyer ikke helt forberedt til opgaven – positivt at DSP
afholder kursus, så der kan rettes op i forhold til indspændingstøjler, position i forhold til
ponyen mm. Løsspringning fungerede ok.
Forslag fra avlsledelsen at de i ”mønstringsdelen” først vises løse og herefter mønstres på
trekant i skridt.– trav på trekant kan undlades (2. gang de kommer i ridehuset).
Procedure til longere: Fortsætter med det der er skrevet – målet må være at DSP
medlemmerne deltager i kurserne og efterfølgende kan spørge avlsledelsen til råds i
forhold til tvivlsspørgsmål.
Rådgivning til hoppeejere i hingstevalg: Louise laver forslag til skema .- husk hoppeejers
forslag – bedæk/ins/frost. Dressur/ spring, Størrelse.
Forespørgsel : Forslag om at dispensere fra regel til championaterne om avlsforbund
under Seges – avlsledelsen anbefaler at ponyen kåres i avlsforbundet under Seges til
trods for, at ponyen er kåret i et avlsforbund, som kan kåre og stambogsføre i Danmark.
Ansøgning: Jens Ole har fået en ansøgning, der ikke på nuværende tidspunkt kan
godkendes – arbejder videre med sagen.
Ansøgning: Lene har fået 3 Eliteansøgninger .
Punkter til næste møde (mødet i november): Sportsmedaljer – skal den opdeles i karater
og skal den kunne opgraderes? – Elitestatus på hingst til revurdering – beretning og
forslag til emner til medlemsmøde. Evaluering af hoppekåring, stationsafprøvning,
eliteskuet og championater.
Næste møde: 24/8 afholder vi et lille møde efter indsyning - Evaluering af hoppekåring og
indsyning.
Møde d. 11/11 kl. 11
Kursus i mønstring og longering: Undervisere Jens Søgaard og Birthe Lyder Nielsen –
forslag til at det bliver på Nørlund og evt. Stengaarden eller Toftegaard.
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