
Nyhedsbrev, påsken – 2020 

 
Seneste aktiviteter 

Sket siden sidst 

 

Den 4. januar er der afholdt bestyrelsesmøde og avlsledelsesmøde i Gjern. 

 

Den 15. februar 2020 er der afholdt både medlemsmøde og generalforsamling i Birkum.  

 

Den 29. februar 2020 afviklede vi årets Hingstekåring i Ikast. 

 

Den 28. marts 2020 er der afholdt virtuelt bestyrelsesmøde, med bl.a. konstituering og fastlægning 

af de enkeltes fokusområder. 

 

Medlemsmøde 

Medlemsmødet blev indledt med et godt foredrag fra AGRIA dyreforsikring, som var kommet for at 

fortælle os mere om deres hesteforsikring; de forskellige forsikringsmuligheder og om mulighed for 

at opnå rabatter samt om DSP’s medlemsfordel (10 %).  

Alle tilmeldte medlemmer fik en Goodiebag med hjem og AGRIA havde desuden lavet en lille 

konkurrence, så to af medlemmerne blev overrasket med et dækken og et grimesæt. 

Avlsledelsen havde desuden et spændende oplæg på medlemsmødet omkring brugen af de 

populære hingste, og vigtigheden i at tænke et par generationer ud i fremtiden. 

 

Generalforsamling 

Vores generalforsamling blev afholdt i god ro og orden efter forskrifterne.  

Formandens beretning blev godkendt, økonomien er igen på et passende niveau samtidig med at 

medlemstallet er steget en smule.  

Der blev ligeledes delt både avlermedaljer og sportsmedaljer ud med klapsalver fra alle 

medlemmerne   

Referater og årsberetninger findes på hjemmesiden www.sportspony.dk under fanen DSP i 

hovedmenuen – følg dette link http://sportspony.dk/dsp/referater-og-aarsberetninger.aspx  

http://www.sportspony.dk/
http://sportspony.dk/dsp/referater-og-aarsberetninger.aspx


Hingstekåring 

Årets første avlsarrangement var hingstekåringen og antal tilmeldte var i år på et flot niveau med et 

bredt udsnit at både unge og ældre hingste af høj kvalitet. 

Tilskuerne var mødt talstærkt op og stemningen var god på pladsen, så hingstekåringen var en 

rigtig god start på årets kommende arrangementer. 

Resultaterne er lagt på hjemmesiden www.sportspony.dk under fanen Resultater ligesom 

HINGSTELISTEN under fanen Hingste også er blevet opdateret. Sidstnævnte opdateres løbende som 

hingstene tilmeldes denne. 

Link til resultater: http://sportspony.dk/resultater.aspx  

Link til hingstelisten: http://sportspony.dk/hingste/dsp-hingsteliste-2020.aspx  

 

Har du set? 

FØLTRÅDEN på Facebook og følskue 

Foråret er jo starten på sæsonen for føl hos mange. 

 

Der er startet en FØLTRÅD op inde på vores facebookside DSP – danske sports ponyer, hvor man 

kan se billeder af mange af de skønne SPORTSPONY føl, der bliver født rundt omkring i landet.  

 

Del meget gerne billeder af dit føl i tråden samt informationer om dets afstamning.  

 

Vi håber naturligvis også, at rigtig mange af Jer også vælger at komme til vores FØLSKUER i år, hvor 

det jo også er muligt at få sit føl mærket ved samme lejlighed   

 

Vores kommende arrangementer 
 

Corona – COVID-19 

Bestyrelsen har løbende kontakt til SEGES herom. I går blev der således sendt information fra 

SEGES rundt til vore medlemmer, som vi agerer efter.  

 

Indtil videre aflyses vore sommer-arrangementer ikke.  

 

NÅR vi ved mere, eller hvis der aflyses – ændres datoer, eller der udstikkes restriktioner – gives der 

STRAKS melding til medlemmerne via KlubModul og Facebook. Derfor er det vigtigt, at din mail på 

KlubModul er OPDATERET!   

http://www.sportspony.dk/
http://sportspony.dk/resultater.aspx
http://sportspony.dk/hingste/dsp-hingsteliste-2020.aspx


Hoppekåring, følskue og Eliteskue 

Vi afholder indtil videre vores hoppekåringer og følskuer allerede i weekenden i den 31. juli til den 

2. august 2020.  

 

Du kan finde meget mere information omkring vores procedurer ved hoppekåringer samt følskuer 

på hjemmesiden www.sportspony.dk under fanen Hopper eller Føl. 

 

Datoerne er endnu ikke opdateret under de enkelte faner. Dette gøres når proportionerne lægges 

op. 

 

Vil du være sponsor? 
Eller kender du en som kunne tænke sig af være sponsor? 

Vi har også brug for dig og dine gode ideer   

Vi søger en ny hovedsponsor og nogle flere klassesponsorer til vores avlschampionat, som består 

at 4 kvalifikationsstævner fordelt rundt i hele landet med et samlet finalestævne, som afvikles 

over en hel weekend i Ikast. 

Har du selv lyst, eller kender du nogen som kunne være interesserede i at støtte vores 

avlschampionat og ponyavlen med enten et hovedsponsorat, et klassesponsorat, et 

støttesponsorat - eller en ærespræmie, så tøv ikke med at tage fat i John eller Tanya fra 

bestyrelsen. 

Link til bestyrelsen: http://sportspony.dk/dsp/bestyrelse.aspx  

 

Medlemmerne har ordet 
Din historie 

Her vil der være plads til din historie og dit input til vores nyhedsbreve… 

Nyhedsbrevene vil blive sendt ud, når der er noget at berette   

Har du noget nyttig viden, eller måske en sød - eller sjov historie som du gerne vil dele med de 

andre medlemmer, så send os et par linjer og evt. et billede, så sætter vi det ind her i 

nyhedsbrevet   

http://www.sportspony.dk/
http://sportspony.dk/dsp/bestyrelse.aspx


 

 

    

 
 

Flot forfattet af Tanya Willemoes, redigeret af Pernille Lynge 09.04.20 

 

   


