
Avlsledelsesmøde d.04/11 
Til stede: Louise, Lene, Jens Ole, Jens M., Birthe, Poul, Anne-Sofie 

 

Arrangementer siden sidst. 

Stationsafprøvning: Evaluering fra hingsteholder. Forslag fra hingsteholder om at 

træningsleder ikke må have dem i ridning inden afprøvning. Det mener vi ikke. Ellers har 

der været tilfredshed med afviklingen.  

Avlsledelsen vil gerne give dispensation til den hingst, der til prøven fik 4.5 i skridt, fordi 

træningsleder har givet den 7.5. Hingsten kan således opnå kåring med en godkendt 

materialeprøve, hvis den på kåringsdagen bliver godkendt.  

Avlsledelsen foreslår at avlsplanen laves om, så vi i højere grad adskiller bedømmelsen af 

spring- og dressurponyerne til materialeprøverne. Poul og Louise laver udkast.  

 

Eliteskue og kåring: 1 guld-, 2 sølv-, og 2 bronzemedaljehopper.  

 

Championater: Succes med dommerbesætning fra avlsledelsen. Der skal oparbejdes et 

system til tastere og skrivere, når der er to tastere. Fremover skal der være én der skriver 

og én der taster.  

 

Avl og salg af ponyer (Championater): Vi oplever en stor efterspørgsel efter gode 

ponyer. Det skal kommunikeres ud, at flere ponyer skiftede ejere ved championaterne, 

både til kvalifikationerne og finalerne.  

Vi vil gerne opfordre til, at der fremover kommer en live-streaming fra 

championatsfinalerne, så potentielle købere fremover kan følge med hjemmefra og for at 

nå ud til eventuelle udenlandske købere.  

 

Elitehingste: Vi 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 vi, at der kan være andre årsager til, at en dispensation kan 

være nødvendig, og Louise skriver et udkast til en ændring.  

 



Avl på ponyer med stor hest i nærmeste familie: Avlsledelsen har diskuteret, om 

hingste med stor varmblodsandel skal kunne kåres. Vi vil ikke lave en regelændring, men 

vil fremover være opmærksomme på, om det endnu er et problem for vores avl.  

 

Arrangementer i det nye år (dommerbesætning og koordinering af møder i det nye 

år) 

Generalforsamling 

 

Hingstekåring  

Dommere: Maria Hyllested, Louise Larsen, Birthe Lyder, Poul Graugård, Jens Søgård 

 

Hoppekåring 

Dommere:  

 

Eliteskue 31.08-01.09 

Dommere: 

 

Championater 

Forslag til 21+22 og 29. september (Ålborg) 

 

Finaler: 25., 26. og 27. oktober. 

 

Materialeprøve 

Dommere:  

 

 

 

EVT. 

Evaluering af tilbud om hingstevejledning. Tilbuddet har været taget godt i mod.  
 
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. 
 



Forslag om tur til Bundeschampionat d.06.-07.08 september 2019.  


