
DSP Bestyrelsesmøde 14.04.19  

 

Bestyrelsesmøde d. 14.04.2019  kl. 9.30 hos John. 

 

Mødedeltagere : John Villadsen, Pernille Lynge, Kasper Petersen, Tanya Willemoes 

Sørensen, Britta Sørensen, Jan Schmidt og Conni Lynge 

 

Afbud: Linea Fogh Pedersen ,Heidi Kryger Vang Hansen  

 

Referent : Conni Lynge 

 

Dagsorden:  
 
Pkt. 1 Gennemgang omkring konstituering af bestyrelsen 
Oversigt er gennemgået, John er valgt til bestyrelsens repræsentant i Avlsledelsen. 
Tanya vil stå for oversigt over præmier. Britta er med i sponsorudvalget. Heidi er med i 
Championatsregnskab og Pony Cup regnskab også.  
 
Pkt. 2 Økonomi 

Vi har en oppegående kassebeholding, medlemsantallet ligger pt på godt 100. 
Der er sparet lidt ved at vi deler spisesedler ud ved arrangementerne, så der ikke er alle 
andre, som kan hente mad. 
 
Pkt. 3 Persondataloven  
Forslag er forelagt, ønskes der ikke oplyst adresse på udstillere i katalogerne, så kan der 
ved tilmelding skrives at adresse ikke må offentliggøres. 
 
Pkt. 4 Evaluering af Hingstekåring 
Kåringen forløb planmæssigt. Alle hjælper hinanden, når kåringen er færdig.  
Der var for få til at hjælpe med at sætte springbane op om morgenen, samt at rydde op 
efter kåringen. Longeringen gik ok i år. Dagen gik fin, og der var en fin stemning. 
Antal tilmeldte hingste er samme niveau som sidste år 
Bedre info for de hingsteejere, som vil vise deres kårede hingste. 
Blodprøver for WFFS, CA –SEGES, der undersøges priser. Lene Thaulow tog prøver på 
enkelte hingste, og alle er negative. De var dog væsentlig dyrere end først antaget. 
Ønske om at det vil være frivilligt at skulle teste for WFFS. John tager det med i 
avlsledelsen. 
 
Pkt. 5 Sponsorudvalg, omkring sponsorer 

Tanya har lavet et oplæg til, hvad får man for sit sponsorat.  
Klassesponsorater til championaterne er foreslået til 2000 kr, tror desværre ikke det giver 
flere sponsorer, derfor vil det fortsat være 2500 kr. Der kan også deles et klassesponsorat 
for en hel årgang (alle tre kategorier).Der betales der så 3000 kr som fordeles på 2x1500 
kr. Tanya lægger op på Facebook. John tager kontakt til Louise omkring opdatering af 



championatshjemmesiden.  
Dsp gerne vil priotere at finde sponsorer til alle championats klasserne 
De sponsorer, som ønsker en faktura, det skal der være styr på. 
Agria Dyreforsikring er hovedsponsor ved vores hoppekåringer og følskuer, der gives i 
øvrigt 10 % rabat på deres hesteforsikringer, når man er medlem af DSP . 
AVEVE er hovedsponsor for hingstekåringen 2020 og eliteskuet 2019.  
NathalieHorseCare er hovedsponsor for championatet 2019 
Der skal være bedre sponsorpleje.  
Forespørgsel om ærespræmier til dyrskuerne. Vi har en fast aftale med de tre store 
dyrskuer. Hvis der er tilknyttet en racerepræsentant, så vil der være ærespræmie til hver 
4.tilmeldt pony, hvis dommerne indstiller dertil. Der ud over kan der søges fra andre 
dyrskuer, hvis der min. er 4 DSP registrerede ponyer tilmeldt.  
Håndklæder bruges som ærespræmier til følskuerne . 
Plaider bruges til de tre store dyrskuer.  
 
Pkt. 6 Regionerne 
Der har været afholdt regionsmøde i region 3.  
Der er gang i træning til show på Roskilde Dyrskue, oplæg omkring fællesspisning, forslag 
omkring evt. stutteribesøg.  
Forslag om et arrangement omkring klargøring til sadelkåring og championater. 
Forespørgsel om stutteribesøg og klargøring af ponyer til kåring /championat 16.juni på 
Stutteri Nørlund, Skanderborg  og mønstringskursus , løsspringning og longering 
22.juni hos Toftegården, Kr.Eskilstrup. 
 
Pkt. 7 Sommerens avls arrangementer 

Der er nu åben for tilmelding til Landsskuet i Herning, showholdet i Herning forsøger i år 

med samarbejde med Dansk varmblod. 

Hoppekåringerne fastholdes til de tre steder. Ingen ændringer dertil.  

Testrytter på Sjælland, forslag om testrytter på Sjælland, der tages kontakt. 

Testrytter i Jylland, nyt forslag. 

Testrytter til stationsafprøvning, der skal ikke være to, hvis ikke der er mere end 4-5 

ponyer. 

Der er udtrykt ønske om, at der er en skriver til rådighed ved stationsafprøvning m.m., da 

det måske kan gøre det nemmere for dommerne at få det hele med, samt en tidsplan 

måske bedre kan følges. 

Championatet, der er snakket om sværhedsgrader. Omkring 6 års dressur er der taget 

henvendelse til både beridere og dommere omkring sværhedsgrad, og den fastholdes i sin 

nuværende sværhedsgrad.   

Voksne skal ikke kunne ride længere end til 6-års klasser.  

Den danske afdeling af Pferdestambuch Schleswig-Holstein /Hannover har henvendt sig, 

om de på en eller anden måde kan få lov til at starte et samarbejde omkring DSP’s 

championat. Som det ser ud lige nu, kan vi desværre ikke indfri deres forespørgsel.  

Som det er nu, så kan avlerne stille med deres tyske hopper til kåring, og ad den vej 

komme til championat. 

Bestyrelsen indstiller til avlsledelsen, om at vi åbner op for kåring af vallakker, med samme 



afstamningskrav som hopperne, så de ad den vej kan komme til kåring og championat. 

Der er forslag om, at eliteskue og første kval. til championatet foregår samme dag.  

Forslag om en championatsklasse for dressurponyer (forsøg), som er en invitationsklasse, 

der er for de bedste DSP-ponyer, som går i sporten.  

Der skal laves mere PR omkring hvad springrytterne kan starte af klasser til 

championaterne, samt hvad der skal til for at kvalificere sig til finalerne ude ved andre 

stævner. 

  

Pkt. 8 Uddeling af eksisterende pokaler 

Udkast til procedure for uddeling af pokalerne ved vores avls arrangementer er forelagt og 

godkendt.  

 

Pkt. 9 Evt. 

Tøjbeholdningen skal afsættes, evt. salg via Facebook. Det medbringes til Roskilde 

Dyrskue og Landsskuet i Herning. 

Nye medlemmer, medlemsfordele, der er 10 % i medlemsrabat hos Agria Forsikring.   

 

 


