
Sportsmedalje uddelt for første gang i Dansk Sports Ponyavl 

 

Ved Dansk Sports Ponyavls generalforsamling 03.02.2018 blev der for første 

gang uddelt en sportsmedalje.  

Danske Sportsponyer født ind i eller kåret i hovedafsnit i Dansk Sports 

Ponyavl kan ansøge om at få tildelt en Sportsmedalje. For at få tildelt en 

medalje skal ekvipagen have ekstra ordinært gode resultater- ex. 

internationale resultater, resultater eller placeringer til DM. Ansøgningen skal 

være avlsledelsen i hænde inden d. 1/11 for at kunne tildeles på 

førstkommende generalforsamling. Ansøger skal være medlem af Dansk 

Sports Ponyavl. Avlsledelsen har ret til at invitere en pony for at få tildelt en 

Sportsmedalje- i dette tilfælde kræves der ikke medlemskab af foreningen. En 

pony kan kun opnå sportsmedalje en gang i hver disciplin. 

 

 

 



I år , som den første, er hoppen Lilo L. BRSDH 474 tildelt denne 

sportsmedalje. 

Hun er efter elitehingsten Notre Bac ESPH 143 og elitehoppen Mandy af 

Stensnæs ERSDH 137. 

Hoppen er født for Hanne og Peter Lambertsen i Brovst og ejes i dag 

sammen med familen Würsz Green i Ringkøbing. 

Hoppen har deltaget i championaterne som 4-års, 5-års , 6-års og 7-års  som 

vinder, som 8-års placeret som nummer 2.  

 

Hun har bl.a. deltaget ved ECCO Cup , Danmarksmesterskaberne, Baltic 

Cup, Europamesterskaberne , flere udenlandske stævner  bl.a. i Stadl Paura i 

Østrig, og i Kaposvár i Ungarn hvor Kristian Würtz Green red sit sidste 

ponystævne på hende. De største bedrifter for denne ekvipage var 

sølvmedalje for hold ved Europamesterskaberne i 2016 og 2017, samt en 

samlet 5.plads individuelt ved EM på Vilhelmsborg i 2016. 

 

Kristians egne ord : 

jeg vil sende en tak hertil, da jeg selv er forhindret i at kunne modtage denne 

fine medalje.  

Lilo L. har repræsenteret Danmark og Dansk Sports Ponyavl i Europa, og har 

vundet talrige af sejre, både nationalt og internationalt.  

Jeg har redet Lilo L. i 3 år, og det har været med stor succes. Det er bl.a. 

blevet til sølv for hold til Europamesterskabet både i 2016 og 2017. Og en 

samlet 5.plads i Küren ved EM i 2016 på Vilhelmsborg. 

Hun er avlet af Familien Lambertsen. 

Jeg er taknemmelig for alle de oplevelser, jeg har fået sammen med hende, 

og jeg ville ikke være denne rytter , som jeg er i dag uden hende  

                                                                   Med venlig hilsen  

                                                                   Kristian Würtz Green 

 

 

            Dansk Sports Ponyavl ønsker tillykke med de flotte resultater 


