
Avlsledelsesmøde den 5. februar 2013: 

 
Dagsorden 

 

 

1.   Fordeling af opgaver 

 

2.   Følskue baner + 

 

3.   Dressurponyerhingste skal de springe 

 

4.   Springprogrammet møde med Poul G    

 

5.   Års hjul: Jens Mouritsen  

 

6.   Eventuelt 

 

 
Mødt: Jens Mouritsen, Eigil Sørensen, Jens Ole Sørensen, Anita Kjær Hansen 

Afbud fra: Louise Larsen, Pernille Lynge 

 

4: Springponyprogram: Poul G anbefaler at det skal være frivilligt om man ønsker optagelse i 

SPP(springponyprogram). DV har oplevet at nogle hingsteholdere har den vinkel at hingstene ikke 

får hopper af dressurafstamning, hvis de har prædikatet springhingst. Det er tydeligt at 

løsspringningskarakteren har størst betydning for avlssikkerheden. Der ses kun 0,1 i sammenhæng 

mellem rytterafprøvede, hvorimod der er 0,3 i sammenhæng med løsspring og arvelighed.  

 

Karakteristika for en springbetonet pony: 

 Horisontal halsføring 

 Mere flad galop. 

 Lidt længere krop(midt stykket + lænd) 

 Mere ret i haserne 

 Lidt kortere forben 

 Lidt kortere skulder, men stadig en der ligger korrekt (nogle gange lidt fremskudt) 

 

Det er vigtigt at den ekstriørmæssige bedømmelse afspejler en forskel mellem spring og dressur 

model. 

Avlsledelsen indstiller til at følgende kommer til at gælde for hingste der ønsker optagelse i 

springponyprogrammet: 

 

Hingstene skal bedømmes over 3 gange for at blive optaget i SPP: 

 

- første gang hingsten møder til kåringsfremstilling 

- ved materialprøve 

- ved endelig kåring, her SKAL ponyen springes under rytter. 

 

Gennemsnittet af de 3 karakterer skal være min. 8 og ingen karakter må være under 7. Derudover 

skal afstamningen signalere springning. 



Opnår hingsten ikke 8 i gennemsnit har den mulighed for senere at søge optagelse i SPP, hvis han 

opnår status som s-pony og dokumenterede springaner. 

 

Hopperne følger det der er angivet tidligere. 

 

Vi forventer at kunne se de første resultater i løbet af ca. 8-10 år. 

 

1: Fordeling af opgaver:  

- Formand: ingen 

- Sekretær: Pernille Lynge 

- Ansøgninger om brug af hingste fra andre avlsforbund: Jens Mouritsen 

- Elitestatus og ”r”-status: Anita Kjær Hansen 

- Dommerbesætning: aftales på næste møde 

 

 

Dommerliste: 

 

Overdommer: 

Else Libach 

Jens Søgård 

Eigil Sørensen 

Poul Graugård 

 

Dommere: 

Ole Dahll 

Louise Larsen 

Ole From 

Niels Therkilsen 

 

Gangartsdommer: 

Birthe Lyder 

 

Dommeraspirant: 

Maria Hyllested Hansen 

 

2: Følskuebaner: Vi imødekommer generalforsamlingens ønske om at afvikle på trekantbane. Der 

etableres en lille trekant i midten for at lede føllene.  Banen tilstræbes at være 40-40-40. 

 

3: Punktet udskydes til drøftelse i sommer. 

 

5: Årshjul:  

 

1. møde i februar: 

Dommerliste revideres - bemanding for året. 

Hingstekåring  

Møderække 

 

2. møde i maj: 



Sommerens arrangementer 

Evaluering af hingstekåring 

Nyt fra stb.udv. 

Efterårets arrangementer i nabolandene  

 

3. møde i september: 

Evaluering af sommerens aktiviteter 

Planlægning af medlemsmøde 

Stationsafprøvning – JOS, ES, JM deltager fra avlsledelsen. 

 

4. møde i november: 

Hingstekåring – dommerbemanding 

Generalforsamling 

Opfølgning avlsledelsen. 

 

Se bilag fra JM. 

 

Punkter til næste møde: 

Adresser til dommer – hvem finder dem? 

Springponyprogram. 

Sundhedsprogram(AH) 

 

Booking af lokaler på biblioteket i Vejle: 

lokalebookingvejle@vejlebib.dk (Karin Jensen og Christina Grundholm) 

 

/AH 


