
Dansk Sports Ponyavls Årsberetning 2022. 

For første gang i 3 år kunne vi afvikle alle arrangementer uden Corona restriktioner, hvilket var 

rigtig dejligt for alle og det viste sig da også ud fra en masse dejlige arrangementer i DSP. 

Vi lagde som vanligt ud med vores hingste kåring, med et stort flot hold, hvor vi fik færdig kåret 5 

hingste med meget flotte bedømmelser og ikke mindre end 8 hingste fik 1 års avls godkendelse og 

udtaget til stations afprøvning, masser af høj kvalitet på vores pony hingste. 

Vi var i år nød til at rykke vores hoppekåringer/ følskuer lidt, da der var VM for heste i Herning i 

den weekend, hvor vi normalt afholder dette. Lidt skepsis var der fra foreningen / medlemmer med 

de nye, men nødvendige datoer, men der var flotte tilmeldinger rundt i landet, også en go kvalitet 

igen i år. 

Eliteskue blev afviklet med smukke medaljehopper, 2-års hopper og føl, en dejlig dag for os alle, 

med en go’ stemning og godt samvær blandt avlere og tilskuere og de uundværlige hjælpere i DSP. 

Stationsafprøvning blev en af de store set over de sidste mange år, ikke mindre end 11 hingste og 1 

hoppe deltog i forløbet, med afslutning den 30. september med flere flotte resultater. Efterfølgende 

havde vi senkåring med rekord mange deltagere, en meget lang dag, især også fordi vi havde sidste 

kval. i championater dagen efter, og banen skulle gøres klar dertil. En meget sej omgang for vores 

hjælpere og frivillige i foreningen. 

Championaterne forløb efter planen, kunne ønskes at der ville være lidt flere deltagere på Sjælland 

og samlet set flere spring ponyer og lidt flere ældre ponyer i nogle af klasserne, i dressur også. 

Semi/ finale stævnet forløb jo som vanligt over 3 lange dage, med god ridning, stemning, snakke 

mellem ryttere, avlere, tilskuer og ponyejere, nogle gode dage. 

Så afholdte vores dommere et eksteriør bedømmelses kursus for avlere og der var flot tilslutning til 

en rigtig go’ dag, som gerne kan tåle en/ flere gentagelser, som det kunne forstås. 

Derudover er der kommet 2 ERFA grupper op at stå, et rigtigt godt tiltag med god tilslutning og 

interesse. 

Vi har jo også i 2022 kunne følge et utal af DSP ponyer, ude på stævnebanerne, både i dressur og 

spring, samt kørsel både i indland og i udlandet, dejligt at have mulighed for at være en del af dette 

til stævnerne. 

Som medlemmer af DSP skal vi være stolte og glade for den kurve foreningen er i og har været i de 

sidste år, både i forhold til vores avl af ponyer til sporten, økonomisk fundament, medlemsmæssigt, 

vores dialog i foreningen, sammenhold, vi kan glædes i fællesskab over dette. 

Vores fantastiske hjælper skare skal endnu engang have en kæmpe tak for deres skønne måde at 

hjælpe på og at være hjælper på og vi kan jo altid bruge flere i flokken. 

Vi har over de sidste år hørt gentagne gange hvor godt nye medlemmer har følt sig modtaget i 

foreningen og det skal vi være meget stolte og glade for . 

Mange tak til DSP avlere, avlsledelse, bestyrelse, dommere, vores frivillige og selvfølgelig vores 

fantastiske sponsorer og samarbejdspartnere for 2022 og at vi i fællesskab kan se frem mod 2023 

med forventningens glæde. 

 

På bestyrelsen vegne 

John Villadsen  

 


