Fællesmøde med Avlsledelsen d. 10. januar 2015 kl. 13.00 hos John Villadsen
Deltagere: John Villadsen, Louise Østgaard Larsen, Lars Thomsen, Conni Lynge, Kasper
Petersen, Anett Bjerring Christensen, Jens Ole Sørensen, Pernille Lynge, Jens Mouritsen,
Afbud : Hans Hedemand, Daniel Staal Seehagen, Anita Hansen, Linda Eghoff, Eigil
Sørensen
Dagsorden:
Pkt.1: Siden sidst:

Pkt.2: Avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning: Hvad mener hvert medlem
af avlsledelsen at den byder ind med og hvor er dens kompetencer. Skal der nye
medlemmer ind i avlsledelsen. Er samspil mellem bestyrelse og avlsledelse godt nok

Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning
Pkt.4: Hingstekåring:
Pkt.5: Stationsafprøvninger:
Pkt.6: Hoppekåringer:
Pkt.7: Følskuer:
Pkt.8: Dommere:
Pkt.9:Bordet rundt:
Pkt.10:Avlsplan:
Pkt.11: Evt.
Ad.Pkt.1. Bestyrelsen betaler for avlsledelsen og dommerne til medlemsmøde/ seminar for
gangarter.
Ad.Pkt.2. Avlsledelsen er den samme som sidste år. De vil være til stede ved
stationsafprøvningerne, og de vil evaluere lige efter afslutningen. Jens Mouritsen vil efter
eget ønske fremover stå for EU-ansøgninger for både hingste og hopper. Dommerne
inviteres med til møde, når Avlsledelsen holder møde i maj. Ang. longering af hingste til
hingstekåring, så foreslås det til behandling i maj. Der foreslås et eller to medlemmer
mere. I forbindelse med samarbejde med de nordiske avlsforbund, der vil blive fokus på
dette i forbindelse med NM. Omkring reklamer, er der foreslået, at der laves tøj med DSP
til disse lejligheder.

Ad.Pkt.3. Avlsledelsens beretning, der har været fokus på udviklingen af vores
stationsafprøvninger, i springponyprogrammet er kravene strammet. Der er fokus på
bedømmelse af ponyerne, samt bedømmelsessystem, bl.a. omkring liniær bedømmelse.
Der er fokus på kvalitet af vores ponyer.
Ad.Pkt.4. Hingstene blev ikke vist løse sidste år, som der var beskrevet i kataloget, det
skal gennemføres, som der er beskrevet i kataloget. Hingstene foreslås mønstret 1½
omgang, og så slippes løse derefter. Der skrives mere tydelig mht. udstyr på ponyerne ved
kåringer. Samme dommerbesætning som sidste år. Dyrlæge er den samme.
Ad.Pkt. 5. Stationsafprøvning for hopper i maj, og for hingstene i august/september hos
Nikolai Kowalski på Finstrupgaard. Der arbejdes stadig på en stationsafprøvning på
Sjælland. Avlsledelsen vil gerne følge afviklingen ved hver afprøvning. Der har været
tilfredshed fra de ejere, som havde ponyer med sidste år.
Ad.Pkt. 6. Hoppekåringerne afholdes i august , sammen med følskuerne. De ponyer, som
skal vises under sadel, skal ikke være i træning lige så længe som man er vant til, frem til
evt. eliteskue.
Der er ikke fastlagt sted for midt/ sydjylland endnu.
Ad.Pkt.7. Føllene vises inde i hallen, der laves tre punkter, som trekantsbane, ikke andet.
Ad.Pkt.8. Der forhøres hos vores overdommere, om hvor langt dommeraspiranter er i
uddannelsen. Der indkaldes til møde mellem Avlsledelsen og dommerne i maj.
Ad.Pkt.9. Der er delte meninger omkring krav om, at hopperne skal have R for at kunne
deltage ved eliteskuet,for at modtage en medalje. Vil der være udstillere, som ikke
kommer frem med deres hopper på den bekostning.
Ad.Pkt. 10. Der er rettelser i avlsplanen. Rettelser bør laves i rødt, det er nemmere at se.
Det er ikke blevet lavet følbedømmelser i flere år, Louise spørger til Else, om hun vil følge
op på dette punkt, ellers slettes punktet.
I afsnit omkring hopper, som bliver udtaget til eliteskue, er der forslag om, at hopper, som
ikke stiller samme år til eliteskuet, kan komme senere for at få evt. medalje. Deres
bedømmelse fra den ordinære kåring vil blive offentliggjort lige efter eliteskuet. Der
ændres på, hvilke klasser de forskellige hopper skal meldes til i, ved Eliteskuet.
Ad.Pkt.11. Der blev snakket om, hvordan vi skal præsentere vores ponyer ved forskellige
shows. Skal der vises ponyer i sporten måske, eller skal det fortsat være mere
showpræget med et eller andet tema. Det bør være for bredden.
Referent Conni Lynge

