
Årsberetning fra Avlsledelsen 2020 

2020 har været præget af Corona, aflysninger og de restriktioner og udfordringer, der har fulgt i 

kølvandet af dette.  

Avlsledelsen har fortsat fokus på kvalitet frem for kvantitet, hvilket passer godt i tråd med, det 

stadig er de små årgange der fremstilles. 

Der er i avlsledelsen talt om type kontra ridning og hvad der vægter højest og vi er enige om, at 

der skal der være hingste til alle typer hopper og derfor er det ikke nødvendigvis et ens billede 

af hingstene, men hingste, der har en god funktion til både spring og dressur, der selekteres 

efter.  

Hingstekåringen i 2020 blev afholdt som normalt, mens hingstekåringen i 2021 pga. 

coronarestriktioner måtte afholdes på en alternativ måde, mere om denne kåring til næste års 

generalforsamling. Mange gode nye hingste blev godkendt og hingstene, der havde aflagt 

stationsafprøvning, blev færdigkåret med fine resultater. Hingstene var godt forberedte og flot 

fremvist. 

Følgende hingste blev færdigkåret: 

 OPBROEKS WICKLOW e.Reekamp´s Eclips blev udnævnt til Årets springhingst og kåret 

med guldmedalje i spring 

 J.B. SALVATORE e.Boogie Dancer opnåede Sølvmedalje i spring 

 STRANDGAARDS MANGOLD e.FS Mr.Right blev Årets gangartshingst og kåret med 

sølvmedalje 

 LUNDS BITSCH BOY e.D-Day AT blev ligeledes kåret med sølvmedalje i dressurdelen 

Hingste til stationsafprøvning vil fremover blive set mindst en gang om ugen af en fra 

avlsledelsen dette incl. forældredag og afprøvningsdag. Til afprøvningsdagen vil det være 

træningslederens egen rytter der viser og tester hingsten i springningen. Fremmedrytter vil 

bedømme ridelighed og kapacitet i både dressur og spring.  

Både ved hoppekåringerne og følskuerene blev der igen set rigtig god kvalitet af ponyer. Hvilket 

lover godt for fremtiden. 

I forbindelse med sadelkåringerne og brugsafprøvningerne er det avlsledelsens holdning, at vi 

bibeholder fremmedrytter testen, da der er flere eksempler på, at karaktererne ændres positivt 

efter fremvisning under fremmedrytter.  

Eliteskuet blev igen i 2020 et år med stor kvalitet af hopper og føl.  

Årets gangartshoppe blev Bjerring´s Princess efter Diamond Touch, der blev kåret med 

sølvmedalje 

Ligeledes med sølvmedalje Lillevang´s Sweet Miss Polly efter Mister Malthe, Bomgaardens 

Danica e.Bomgaardens Dooley, Tovdals Dress My Day e. Dressman II  



Bronzemedalje opnåede Dafne Stengaard e. Rolsted Don Disco, Juliet Meg e. Notre Bac, JQ Café 

Chocolat Hit e. FS Calimero, Sweet Painted Princess e. Highway N, Munkebos Madame Curie e. 

FS Calimero, Struntze´s Good Point e. Gribsvads Baltzer og Gaia Hippios e. Mister Malthe 

Hos de springbetonede hopper blev Årets springhoppe kåret med guldmedalje, der var 

Newlands Mon Cherie e. Chantré.  

Delta Stengaard e. Rolsteds Don Disco opnåede sølvmedalje og det samme gjorde Tovdal´s 

China Sky e. Tovdal´s Sky Dragon, Keegan´s Alaiya e. Ammadoor, Tovdal´s Sandy Sky e. Tovdal´s 

Sky Dragon.  

Bronzemedalje i springholdet opnåede Stemar´s Celestia e. Nørlunds Charming Hit, Stemar´s 

Cisilia e. FS Calimero og Dalhsminde Lowri e. Moelgarnedd Dewin 

Årets hoppeføl blev Høj´s Power Pearl e. D-Power AT mens Heselbjerg´s Shadow e. Dance Star 

AT blev Årets hingsteføl 

Vi opfordrer stadig medlemmerne til at kontakte dommerne, hvis der er spørgsmål vedrørende 

bedømmelser, kåringer og fremvisninger man undre sig over.  

Husk altid på, at dommerne ser ponyerne med ”de positive briller” på og dommerne ser på 

ponyerne som dressur- eller som springponyer. Hvilket blandet betyder at galopkarakteren ikke 

nødvendigvis er den samme som ponyen er bedømt som spring eller dressurpony.  

Det er meget vigtigt det bliver en god oplevelse for både pony, rytter, opdrætter og ejere at 

fremstille ponyer i DSP. 

Stort tillykke med de flotte resultater til både opdrætter og ejere. 

I 2020 er der udnævnt flere nye elite hingste og hopper. At opnå elitestatus er noget helt 

særligt, det vidner om hingsten eller hoppen, har en helt særlig god avlsværdi og bibringer sine 

afkom særlige kvaliteter det være sig inden for ridningen og/eller eksteriørbedømmelserne. 

Således er 3 hingste udnævnt til elitehingste og 3 hopper til elitehopper i 2020. 

Udnævnte elitehingste i 2020: 

 Mister Malthe ESPH 170 

 FS Calimero ESPH 201 

 FS Concorde ESPH 179 

Udnævnte elitehopper i 2020: 

 Tovdal’s May Day ERSDH 273 

 Wiana-Step ERSDH 388 

 Quiet Please ERSDH 439 

Ligeledes stort tillykke til opdrættere og ejere af disse kvalitetshingste og hopper. 



Dyrskuerne i 2020 blev aflyst pga. corona. Det er selvfølgelig helt forståeligt, men trist, da disse 

bibringer rigtig meget både i forhold til bedømmelser af vores ponyer, men også socialt mellem 

medlemmerne. Vi håber meget, at de vender tilbage i 2022. 

Championaterne i 2020 var også stærk påvirket af coronasituationen, således blev alle 

kvalifikationer på nær en aflyst. Det blev derfor besluttet, at der var fri tilmelding til semi- og 

finalestævnet og dette stævne havde samme antal starter som vanligt. Det var 3 lange dage 

med høj kvalitet af ponyer og ridning. 

Vinder af 8-års og ældre championaterne blev i gangarter for kat.2 og 3 Søgårdens Buffalo 

Soldier e. Rytterbjergets Imperial og for kat.1 Miss Marple M e. Antario N.  

For 6 og 7 års kat 1 og 2 blev vinderen Lyngdal´s Mira Puella e.Daugaarden´s Boombay og for 

kat.3 Magic Moment e. Highway N.  

5års blev vundet af Sofhias Picture Perfect JR e. FS Mr.Right og  

4 års kat.1 af JB Mirage e. Nørlunds Don Satchmo mens kat 2 og 3 for 4 års blev vundet af 

Bomgaardens Walt Disney e. Bomgaardens Dooley. 

I springningen blev klassen for 8 års og ældre vundet af Spotlight Baxter e. Boogie Dancer.  

6 og 7 års af Keegan´s Doolittle e. Ammadoor.  

5års for kat 1. blev vundet af Mars Stengaard e. Offem Minos Kat.2 og 3: Gribsvalds General 

Monty Jo e. Popsters General Jack  

4 års blev vundet af Skelhøjs Fellow e. Nørlunds Don Satchmo  

Stort tillykke ikke kun til vinderne men også alle de andre placerede ponyer.  

Rådgivning omkring valg af hingst ligger stadig under Louise Østgaard Larsen og Jens Søgaard og 

vi opfordrer alle, der er i tvivl om hingstevalg til at kontakte en af de to.  

Vi ser fortsat mange EU-ansøgninger på bedækninger og føl efter udenlandske hingste.   

Avlsplanen opdateres løbende med evt. ændringer. Følgende tilretninger og ændringer er lavet.  

1. På grund af EU-regler vil alle ponyer med afstamning til hovedafsnittet fremadrettet 

kåres i enten DH eller DS. Hopper med 7 eller derunder i helhed kåres i DS. 

2. Hingste skal for at kunne opnå godkendelse have mor, far og morfar, der skal være 

fremstillet og kåret. 

3. For hopper til kåring skal far været fremstillet og kåret.  

(Dog gælder det for forædlerhingste og hopper at de er i et særskilt afsnit som hidtil, da 

disse ikke fremstilles for en kåringskommision i deres egne forbund). 

4. Ved endelig kåring, kan ejer vælge om hingsten vises i løsspring eller under rytter, hvis 

denne stilles i springsektionen. 



5. 1.rate til stationsafprøvningen skal ikke længere betales inden bedækningstilladelse. 

6. A-pony i military giver optagelse i springponyprogrammet 

Avlsledelsen vil endnu en gang gerne benytte lejligheden til at ønske ejere og opdrættere 

stort tillykke med de flotte resultater til både hingste- og hoppekåringer, følskuer, 

championater og til de nye eliteponyer. 

Modtagere af opdrættermedaljer i bronze  

 Anita og Leif Stengaard Hansen for hoppen DAFNE STENGAARD  BRSDH 816 

 Gerd Reestorff for hoppen JULIET MEG  BRSDH 841 

 Tenna Nielsen for hoppen JQ CAFÉ CHOCOLAT HIT  BRSDH 840 

 Oline Dall for hoppen SWEET PAINTED PRINCESS  BRSDH 827 

 Tina Munkebo for hoppen MUNKEBOS MADAME CURIE  BRSDH 837 

 Marianne Kokholm for hoppen STEMAR'S CELESTIA  BRSDH 846 

 Marianne Kokholm for hoppen STEMAR'S CISILIA  BRSDH 809 

 

Modtagere af opdrættermedaljer i sølv 

 John Villadsen for hingsten J.B. SALVATORE  SPH 241 

 Stutteri Lund v/ Charlotte og Søren Christiansen for hingsten LUNDS BITSCH BOY SPH 

242 

 Anett Bjerring Christensen for hoppen BJERRING'S PRINCESS  SRSDH 815 

 Tanya Willemoes Sørensen for hoppen LILLEVANG'S SWEET MISS POLLY  SRSDH 826 

 Anita og Leif Stengaard Hansen for hoppen DELTA STENGAARD  SRSDH 820  

 Elisabeth Keegan Tversted for hoppen KEEGAN'S ALAIYA  SRSDH 829 

 


