Årsberetning 2020.
Året 2020 blev et år med store udfordringer i hele verdenen med et nyt voldsomt bekendtskab i form af
Corona virus , som jo også satte sit kraftige præg på hesteverdenen incl. DSP.
Året startede ganske almindeligt med vores generalforsamling i det fynske, en god generalforsamling , der
viste at vi er på rette vej i vores forening , både økonomisk og avlsmæssigt.
Vores hingstekåring forløb også planmæssigt med høj kvalitet af hingste , 4 nykårede medalje hingste blev
det til og ikke mindre end 7 hingste fik en 1-årig avlsgodkendelse og inviteret til stationsafprøvning i august,
en rigtig god dag, hvor vi også fik produceret en meget fin kårings video / forløb til hjemmesiden, så
kommende udstillere kan se et forløb med meget fin speakning mm. ,godt arbejde igen af dygtige frivillige
medlemmer. Resten af 2020 blev desværre kraftig påvirket af Corona med masser af udfordringer for DSP
med at få vores arrangementer afviklet.
Hen over sommeren blev alle vore populære dyrskuer aflyst i hele landet igen grundet Corona virus.
Med en rigtig flot planlægning/ overblik, af rigtig mange mennesker i vores forening ,lykkedes det os at
afholde både kåring og eliteskue med de store udfordringer som forsamlings forbud / sprit/ mundbind ,nye
regelsæt mm. gav.
Og heldigvis for det, da der virkelig var en meget flot deltagelse i år af både hopper og føl,men også en
meget høj kvalitet hos både hopper og føl, stort cadeau til avlere og igen foreningen som arrangør ,skønt at
det kunne lade sig gøre .
Vores stationsafprøvning blev afholdt med deltagelse af 8 hingste og alle bestod, det bliver meget
spændende at gense dem til færdigkåring i 2021.
Som vanligt var der også hopper til rideafprøvning / kåring (senkåring) på afslutningsdagen, dejligt med
denne mulighed for vores avlere.
Så blev det jo også Championats tid, heller ikke her uden udfordringer.
En kval. blev afviklet efter eliteskuet .
De næste kval. arrangementer måtte aflyses (grundet udmeldinger fra regering på dagen) dagen før, hvor vi
var til afslutning på stationsafprøvning for hingstene, måtte der træffes en meget svær beslutning for
championats arrangør / bestyrelse, rigtig træls.
Heldigvis lykkedes det os at afvikle semi/ finale stævne i Ikast med fri tilmelding indenfor et vist antal og
med en super planlægning af foreningen som arrangør / hjælpere / og en flot accept af restriktionerne af
deltagerne .
Det blev til flot ridning med høj kvalitet over 3 lange dage, som vanligt med god stemning og flot afvikling
af arrangementet.
Set i bakspejlet har DSP haft meget succesfulde arrangementer i et år, hvor mødet med Corona har krævet
utrolig meget af arrangører / hjælpere i forhold til planlægning og afvikling,men som også har givet os en
masse erfaring i forhold til at stå i denne nye situation med svære beslutninger.
Derfor skal vores bestyrelse / avlsledelse / fantastiske hjælpere / dommere / avlere, alle med tilknytning til
DSP have al den ros der kan gives, for rigtig meget godt udført ekstra arbejde i hele 2020 for at kunne
afvikle vores arrangementer, stort tak.
Vores fantastiske sponsorer skal også endnu engang have en kæmpe tak for at støtte vores forening til vores
arrangementer, vi er meget glade for vores samarbejde.
Tak for et udfordrende 2020, håber vi får et 2021 med knap så store udfordringer, men med lige så meget
kvalitet på pony siden fra vores dygtige avlere.
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