Dansk Sports Ponyavl’s Årsberetning 2019.
Kære DSP’ere.
Så rendte året 2019 ud og vi kan kigge tilbage på et positivt og godt år for Dansk Sports Ponyavl.
Vi startede året med vores generalforsamling, hvor der var stor enighed om, at vi skulle have vendt
kurven i DSP opad og det syntes jeg er lykkedes på flere parametre, bl.a. med flere medlemmer og
flere hopper og hingste til kåring, plus vi har fået gransket grundigt i vores økonomi ( herunder
arrangementer, medlemmer, sponsorer osv.) hvilket også har givet et positivt udslag, som vi skal være
stolte og glade over og samtidig kan arbejde videre med i et stort fællesskab i hele foreningen
fremadrettet. Vi ønsker alle en stærk forening indenfor både avl ,sport og en medlemsskare der er med
i fællesskabet og det synes jeg, at vi er godt på vej til.
Omkring vores arrangementer vil jeg starte med en rigtig god hingstekåring, både med mange fine
hingste til kåring og et rigtigt godt arrangement i samarbejde med New Forrest forbundet .
Vores hoppekåringer kan der også kun lyde positive toner om herfra, da vi i år havde godt 20 hopper
mere til kåring end sidste år. Mange hopper blev vist flot frem under egen rytter / fremmed rytter som vi
gerne vil have det og en høj kvalitet af hopper har vi absolut også set.
Et stort plus har været at vi har haft den samme dygtige dommer stab med rundt på alle pladser i år.
Følskuerne har jo nok været en lille skuffelse, omkring antallet af tilmeldte føl i år, vil håbe for 2020 at vi
kommer til at se flere føl på følskuerne, da jeg jo personligt syntes det er hyggeligt og dejligt at se
kvaliteten på de små nye DSP- afkom,også i forhold til at få besigtiger/mærker ud fra SEGES, da det
kræver min.10 føl på pladsen, ellers må foreningen betale differencen op til de 10 føl. Bedækningstallet
er heldigvis stigende i år.
Eliteskuet i Ikast var en rigtig god dag med en høj kvalitet af udtagne hopper og føl med bla. 3 guld
medaljehopper, meget flot.
Et nyt tiltag var, at dommerne udpegede det bedste spring betonede føl i år som noget nyt. Dette tiltag
var der stor begejstring for og måske noget vi skal have lidt mere ind under huden i DSP, i forhold til
vores hingste og videre til vores championater.
Vores stationsafprøvning forløb også i år rigtig godt med 5 hingste der alle bestod, som vi jo
forhåbentligt skal gense til færdig kåring i 2020 og enkelte hopper havde vi også i år til kåring på
afslutningsdagen, dejligt med denne mulighed for vores avlere.
Dyrskuerne har igen i år, som sædvanligt, været en succes, både med shows ,udstilling ,dejlige ponyer
og ikke mindst det sociale med bl.a. Fællesspisning og stald hygge, kan endnu engang anbefales
herfra .
Championaterne har været afviklet som vanligt i år, som sædvanligt med invitation af alle ponyforbund
under SEGES .
Vi har haft 4 kvalifikationspladser og semi/ finalerunde i Ikast, det er forløbet godt, dog igen kan vi
ønske os mange flere ekvipager især i spring men selvfølgelig også i dressur.
Masser af fine ponyer og ridning og et rigtigt godt arrangement endnu engang.
Håber vi i hele foreningen kan hjælpes ad med at fremhæve vores championat, hos alle avlsforbundene
og i DSP, samt hos pony familierne/ ryttere , i alle henseender så vi kan få antallet af ekvipager op på
de forskellige pladser .
Et nyt tiltag ved to af championatskvalifikationsstævnerne var vores Scharf Stilcup og det må siges at
det blev en god start og vi forventer en del flere deltagere i 2020, vi håber også at kunne udvide med
nogle klasser og måske en plads mere, så også her har vi brug for ildsjæle, så vi kan få dette
spændende nye tiltag givet endnu et skub opad.
Ude på dressurbanerne har vi i 2019 set en masse super flotte præsentationer.
Bl.a. ved EM havde vi en ekvipage på det vindende guldhold .
Ved NM blev det til Nordisk Mesterskab i både kat.1 og 2 og flotte individuelle placeringer også .
Ved DM havde vi også DSP-ponyer på sejrs skamlerne, så vi må sige, at vi er rigtig flot repræsenteret
både nationalt og internationalt. Der foruden havde vi også både sølv og guldmedaljer i Millitary ved
NM, hvilket alt i alt jo lover fantastisk for vores forening og det at avle DSP-ponyer med gode
brugsegenskaber og høj kvalitet.
Der skal lyde et kæmpe tak til vores helt fantastiske hjælperstab i DSP .

Frivilligt arbejde, som er med til at bære vores forening til kåringer, championater, skuer og andre
arrangementer, hvor vi er involveret .
Derudover skal der lyde en kæmpe tak til bestyrelse og avlsledelse og vores dommerstab.
Og ikke mindst det kæmpe stykke frivilligt arbejde, det er at arrangere kåringerne ,championaterne ,Stil
Cup og skuerne .
Vi har i 2019 fået rigtig mange tilkendegivelser fra især folk der har deltaget i et arrangement i DSP for
første gang om den store hjælpsomhed og modtagelse, som de har fået og det skal vi være meget
glade for og stolte over og fortsat hjælpes ad med at gøre dette fremadrettet.
Tusind tak til alle.
Jeg håber på et virkeligt godt 2020, hvor vi kan hjælpes ad med at fortsætte vores fremgang i avlen
,sporten og fortsætte den positive udvikling i DSP i fællesskab, som den dejlige forening som vi er og
som vi stadig vil gøre til en forening, som man rigtig gerne vil være medlem af og deltage i .
Rigtig godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Formand John Villadsen

