Fællesmøde med Avlsledelse og Bestyrelse
Søndag d. 13.januar 2019 hos John Villadsen
Mødedeltagere:
John Villadsen, Louise Østgaard Larsen, Pernille Lynge, Kasper Petersen, Linea Fogh
Pedersen, Tanya Willemoes Sørensen, Anett Bjerring Christensen,
Jens Søgaard, Poul Graugaard, Birthe Lyder Nielsen, Anne-Sofie Winum Lambertsen,
Lene Thaulow, Jens Ole Sørensen, Jens Mouritsen og Conni Lynge
Afbud : Lars Lind Thomsen
Referent : Conni Lynge
Pkt.1: Siden sidst:
Omkring foreningen, så har vi forslag til ændrede kontingentsatser
Kontingent for pensionister, de har stemmeret.
Forslag om Nyhedsbrev. Send nyhederne ud via medlemsmail.
Zibrasport bliver spurgt, om de vil dække evt. stævner.
Der er forslag om at droppe en hoppekåringsplads.
Hvem skal være den nye repræsentant i Avlsledelse, når Louise stopper i bestyrelsen.
John er foreslået, tilføjelse i forhold til kompetencer, da John har stor kontakt ude på
stævnepladserne.
Tiltag til stævner for ponyryttere. Der kan evt. laves et Cup-stævne ved championaterne ,
kun for ponyryttere.

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.
Louise har valgt at stoppe i bestyrelsen, derfor skal der en ny i Avlsledelsen fra
bestyrelsens side.

Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning:
Indhold Poul og Birthe kommer med et oplæg omkring fremvisning til kåringer og
championater.
Louise skriver beretning.
Forslag om evt. at lave en film omkring, hvordan det foregår på en kåringsdag, en dag til
championater m.m. Lene og Anne-Sofie laver noget i løbet af året.
Læg op til debat ved generalforsamlingen, hvad vi kan gøre for at ”fange” medlemmerne

Pkt.4: Hingstekåring:
Liniær bedømmelse , Avlsledelsen vil gerne have lov til at køre et forsøg ved den
kommende hingstekåring.
Deling af disciplin for hingstene, i bedømmelse.
Der skal tillægges tid til liniærbedømmelsen, på fast bund tillægges der 3 min, samt 3 min,

når de er løse. Kun ved de 3-års.

Pkt.5: Stationsafprøvninger:
Avlsledelsen vil gerne, at når der meldes ud omkring evalueringen, at det er dem, som
melder ud, hvordan stationsafprøvningen er forløbet.

Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer
Skal vi ned på en hoppekåringsplads i Jylland. Der undersøges forskellige muligheder.
Der åbnes op for alle tidligere kårede SDH hopper med R til Eliteskuet, de kan således
meldes til i Klasse 2
Når hopper er udtaget til Eliteskuet og ikke har været fremstillet inden for de første 2 år, så
tastes hopperne, de vil fremover tastes efter Eliteskuet samme år, som de er udtaget
uanset, da nogle hopper får føl, som så ikke får mødrenes karakterer med i passet..
Pokaler, der skal laves et regelsæt omkring, hvornår de skal uddeles. Bestyrelsen sættes
på den opgave.

Pkt.7: Følskuer:
Følskuerne, de skal ikke på ring før de vises løse.

Pkt.8: Dommere, herunder også omkring uddannelse af dommere:
Avlsledelsen mener ikke, at vi på nuværende tidspunkt mangler dommere.

Pkt.9: Avlsplan, tilretninger m.m.:
Hingstemødre med R, det tilstræbes, at hopper som er hingstemødre har en eller anden
form for resultater, som svarer til R. Hopper kåret i 2019 og fremefter skal have R, hvis de
skal være hingstemødre.
Elitestatus på hingste- hingsten skal opnå en samlet pointsum på 650, hvor mindst 350
point skal opnås i afdeling C. Er hingsten varig skadet eller af anden årsag ikke har opnået
A - eller B- status, kan der dispenseres fra kravet om landsstævneberetigelsen. I dette
tilfælde kræves der yderlig 350 point i afdeling C. Avlsledelsen forbeholder sig retten til at
afvige fra dispensationen.
Hopper som har rødt pas i forbund, skal sættes i hovedafsnittet, selv om mor ikke er kåret,
når de stiller til kåring. De blev tidligere sat i forregister
Der skal stadig holdes fokus på vores typeavl.
Pkt. 10: Sportsmedaljer
Ejere og / eller opdrættere kan søge ?
Ejer af pony kan søge. Opdrætter kan, hvis ikke ejer vil ansøge, med tilladelse fra ejer
ansøge herom.
Der skal fremadrettet kunne uddeles i guld, sølv og bronze. Der kan KUN uddeles

sportsmedalje én gang.
Pkt.11: EU-ansøgninger
Ny strategi, mindre betaling for medlemmer, og bibeholde det beløb vi tager nu for ikke
medlemmer, foreningen må ikke opkræve medlemskab for at kunne få føl registreret i
forbund.
Bedre med føl i forbund end de bliver registreret i andre forbund.
Pkt.12: Evt.
Avlsledelsen opfordrer hingstejerne af de gamle hingste til at få testet hingste for WFFS.
Hingste som fremstilles til kåring i år, opfordres til at få testet hingstene, hvis de får
avlsgodkendelse. Fra 2020 vil det være et krav om test.
Omkring CA på hingstene, de skal stadig testes, inden avlsgodkendelse kan godkendes,
selv om forældre er testet.
Hvorfor flytter medlemmer, mange flytter i andre forbund, men kommer som regel tilbage,
sådan er det set i f.eks. DV. Hvad får medlemmerne i forhold til hestene.

