
Vejledning til fremvisning af hoppe til kåring i Dansk Sports Ponyavl  
 
Alle skal medbringe ORIGINAL STAMTAVLE / PAS.  
Original stamtavle/pas skal afleveres ved måling. I passet skal der isættes label som bevis for 
kåring i DSP. Ønsker udstiller selv at sende pas til Landscentret skal passet  være forevist og 
der skal udfyldes papirer så det påhviler udstiller selv at sørge for pas bliver tilsendt 
Landscentret. 
 
Alle føl SKAL føres i snor. 
Hopperne skal bære trense til måling og kåring. 
 
Vær opmærksom på, at kåringen af hopperne igen er opdelt. Det betyder, at alle springhopper 
bliver færdigkåret, inden kåringen af gangartshopper begynder. Dette som blev indført fra 2009 
skal øge fokus på springning. Samtidig betyder det, at ejerne af gangartshopperne ikke skal 
møde til måling med hoppen om morgenen og herefter vente i mange timer, inden hoppen skal 
vises. 
 

Øget fokus på springhopper 

Fra 2008 har DSP haft et ønske om at sætte fokus på springegenskaber. Derfor tilbyder DSP 
alle hoppeejer at kunne fremstille deres hopper til kåring, med en speciel vurdering af hoppens 
springegenskaber. Har du en hoppe med gode springegenskaber, kan du vælge at stille hoppen 
til kåring i den alderssvarende klasse for springhopper.  
 
Hopper, som opfylder nedenstående krav, behøver ikke løsspringe. Det skyldes, at rutinerede 
springponyer typisk ikke viser deres teknik og kapacitet løse. Det har derfor ikke noget formål at 
løsspringe dem. Hvis de opfylder nedenstående krav, vil det indgå i den endelige bedømmelse 
og oprangering, samt blive påført deres kåringsbeskrivelse: 
A-status i springning  
B-status i springning  
7,5 eller derover i samlet springresultat ved Avlschampionatet  
Avlet minimum to stk. afkom med A- eller B-status i springning  
Hoppeejer har ansvaret for at have vedlagt anmeldelsen til kåringen den fornødne 
dokumentation for hoppens resultater. Hopperne vil stille i klasser for springbetonde hopper og 
blive eksteriørbedømt som normalt, løsspringningsdelen vil ikke blive udført. 
 
En kåringsdag i hovedtræk: 
 
Hoppen måles – her afleveres original stamtavle / pas 
Fast bund (udendørs) 
Mønstring og løs, hopperne vises enkeltvis. (i ridehallen) 
Løsspringning for springhopper (i ridehallen) 
Alle hopper i holdet på ring (i ridehallen) 
Oprangering og karakteristik (i ridehallen) 
 
Måling, identifikationskontrol og pas 
Hoppen møder til måling på nærmere anvist plads. Måling foregår i katalognummerorden, 
klassevis.  Alle hopper skal møde til måling, da det også bliver brugt til identitetskontrol af 
hoppen. Det letter foreningens arbejde utroligt meget, at vi ved at en hoppe er mødt. Det kan vi 
holde styr på via målingen. 
 
Der bliver målt stangmål. DSP anerkender officiel DRF måling. En autoriseret ponymåler fra 
DRF måler ponyens stangmål. En sekretær noterer stangmålet. 
 
 



Ponyens aftegn og eventuelle brændemærke eller chipsmærkning bliver samtidig kontrolleret i 
forhold til det, der er registreret i følpasset. Du skal aflevere ponyens pas her. Hvis din pony ikke 
bliver kåret, kan du få det tilbage, inden du forlader kåringspladsen. Bliver din pony kåret, 
beholder foreningen passet og sender det til Landskontoret. Landskontoret registrerer kåringen 
med beskrivelsen og karaktererne, og returnerer bagefter passet til dig.  
 
Hvis du skal bruge passet til stævnedeltagelse, kan du selv sørge for at passet kommer til 
Landskontoret. Det skal du blot skrive under på. Bliver din hoppe af ukendt afstamning kåret, 
skal du skrive under på, du vil have et forbundspas, dvs. et pas med DSP logo på forsiden. DSP 
sørger herefter for, at Landskontoret udsteder et pas til dig og sender det. Det påhviler dig selv 
som hoppeejer at betale for det.  
 
Fast bund 
Efter måling skal hoppen til fast bund. Dette foregår udendørs. Dommerne ser på hoppens 
benstilling samt korrekthed og takt i bevægelsen. 
Her mønstres hopperne i katalognummerorden på et fast underlag for eksteriørdommerne. Du 
løber op mod dommerne med hoppen, og stiller den op foran dem. Hoppen skal stå med siden 
til dommerne. Dommerne beder dig skridte ca. 20 meter væk fra dommerne og tilbage igen. 
Derefter skal man løbe med hoppen i trav ud. 
 
Mønstring og løs, hopperne vises enkeltvis 
Bedømmelsen foregår sådan at alle Kat.III -hopperne (op til 130 cm i stang) starter i 
katalognummerorden, derefter kat II (op til 140 cm i stang) og derefter kat. I -hopperne (op til 
148 cm i stang).  
 Hoppen mønstres ind i hallen i skridt og stiller op foran dommerne. Du bliver bedt om at skridte 
lidt mere, hvis dommerne ikke har set nok. Herefter stiller du hoppen op med siden til 
dommerne. På dommernes tegn skal du mønstre hoppen i trav på trekantbane. Herefter trækker 
du hoppen ind på midten og slipper hende. Her er det vigtigt at have clips på tøjlerne, så du 
nemt kan løsne hoppen. Hun skal vise trav og galop løs på begge volter. Det er vigtigt at have 
trænet det hjemmefra. Når dommerne har set, hvad de vil se, beder de føreren om at fange 
hoppen og så skal den stilles op igen foran dommerne. Så stiller du op igen og dommerne siger 
tak og man kan trave ud. 
 
Løsspringning for springhopper 
Husk at det altid er en god ide se forløbet for nogle hopper, inden din egen hoppe skal 
fremvises. Det giver et bedre overblik for dig og gode forudsætninger for, at din hoppe klarer sig 
godt.  
 
Bedømmelsen foregår sådan at alle Kat.III -hopperne (op til 130 cm i stang) starter i 
katalognummerorden, derefter kat II (op til 140 cm i stang) og derefter kat. I -hopperne (op til 
148 cm i stang) 
 Hoppen mønstres ind i hallen i skridt og stiller op foran dommerne. Du bliver bedt om at skridte 
lidt mere, hvis dommerne ikke har set nok. Herefter stiller du hoppen op med siden til 
dommerne. På dommernes tegn skal du mønstre hoppen i trav på trekantbane. Herefter trækker 
du hoppen ind på midten og slipper hende. Her er det vigtigt at have clips på tøjlerne, så du 
nemt kan løsne hoppen. Hun skal vise trav og galop løs på begge volter. Det er vigtigt at have 
trænet det hjemmefra.  
 
Når gangarterne er vist, går løsspringningen i gang. Alle Kat.III -hopperne (op til 130 cm i stang) 
starter i katalognummerorden, derefter kat II (op til 140 cm i stang) og derefter kat. I -hopperne 
(op til 148 cm i stang).  
 
Dommerne beder dig fange hoppen og løbe med den, så den springer. Hoppen bliver indfanget 
mellem hver omgang. Det er vigtigt, at springningen forløber effektivt så tidsplanen bliver 
overholdt. Der er piskerførere til stede i ridehuset, som guider hoppen rundt. Du kan bede om at 



klare det selv, hvis du er øvet. For at få løsspringningen til at glide skal du, hvis du ikke ønsker 
at have hjælpe fra banepersonalet have min. to trækkere med så hoppen straks efter 
gennemløb fanges an og løbes med på ny. 
Der gøres opmærksom på at mønstringen mellem springgennemløbene indgår i bedømmelsen. 
For hopper som skal løsspringes gælder, at de bliver bedømt som ved en ordinær 
eksteriørkåring. Herefter bliver hoppen løssprunget efter nedenstående skitse. Springkarakter 
indgår i hoppens endelige bedømmelse og oprangering. 
 
Løsspringning til kåringer. 
På følgende skitse vises løsspringningsbanen:  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSP har valgt at: 
Spring 1 er et kryds,  
Spring 2 er en lille forskudt oxer (breddespring hvor bagkant er ca. 1o cm højere end forkant) 
Spring 3 er en forskudt oxer igen. 
Spring 3 bliver (ved kåring) sat op i højde og bredde efter ponyernes kapacitet. (springformåen) 
afstandene bliver som følger: 
kat 1 mellem spring 1 og 2   6,5 m  mellem spring 2 og 3   6,7 m 
kat 2 ==================== 6,2 m =================== 6,4 m 
kat 3 ==================== 5,8 m =================== 6,0 m 
dommerne kan ændre afstandene for at hjælpe den enkelte pony til at springe bedst muligt:  
(varier afstandene med + - 15 cm under træning)     
 
 
Brug af bandager/gamacher til kåring: 
Bandager/ gamacher har til formål at beskytte ponyen mod skader. Det er derfor ikke tilladt at 
forsyne disse med ting og genstande der kan skade ponyen. 
Det er ikke tilladt at bruge bandager/gamacher ved mønstring på fastbund. 
Det er tilladt at benytte gamacher/bandager på forbenene under løsspringning. 
Det er tilladt at benytte gamacher/bandager når ponyen vises løs og ved mønstring. 
Ved oprangering er det ikke tilladt at bruge gamacher/bandager. 
Dommerne og/eller officials har til enhver tid lov til at kontrollere bandagering for ting der kan 
skade ponyen. 
 
 
Oprangering og karakteristik 
Når hele holdet er færdigt, skal alle hopperne i holdet i ringen til oprangering. Hvert hold kommer 
ind i katalogrækkefølge og går rundt i skridt. Dommerne beder så nogle af ponyerne om at bytte 
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plads og til sidst går de i den rækkefølge, som de er oprangeret i. Det vil sige, at den bedste 
hoppe går forrest. Så vender holdet ind på midten og står stille. Dommerformanden læser nu 
kort beskrivelser og karakterer op på hver enkelt pony. Der vil blive givet kort mundtlig 
karakteristik af de hopper, der evt. bliver udtaget til Eliteskuet. Derefter tal og kort karakteristik af 
de øvrige hovedstambogshopper. 
Du kan hente bedømmelsesskemaet for din hoppe i sekretariatet, inden du forlader stedet. Det 
eftersendes IKKE. 
 
 
Karaktererne gives på en skala fra 1-10 efter følgende: 
 
* 10 Prima 
* 9 Særdeles god 
* 8 God 
* 7 Ret god/tilfredsstillende 
* 6 Middel 
* 5 Knap tilfredsstillende 
* 4 Ikke tilfredsstillende 
* 3 Manglende 
* 2 Dårlig 
* 1 Meget dårlig 
 
Uddrag af DSP’s avlsplan: 
 
3. KÅRINGSBESTEMMELSER  
 
1. Bestyrelsen er ansvarlig for at der bliver afholdt hingste- og hoppekåringer, 
stationsafprøvning, følskuer, Eliteskue og championater. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde 
med avlsledelsen og evt. ad hoc-udvalg.  
2. Kåringerne ledes af en kåringskommission, nedsat jf. Vedtægterne § 21.  
3. Anmeldelse af ponyer til kåring/skuer sker til foreningen. Bestyrelsen fastsætter gebyr for 
prøver, kåring, skuer, attester mm.. 
4. Kun medlemmer kan anmelde dyr til DSP- arrangementer.  
5. Efter kåringen udstedes et certifikat med løbende stambogsnummer, i overensstemmelse 
med Landscentret | Hest’s regler.  
6. Genfremstilling kan finde sted, så ofte ejeren finder det formålstjenligt. Såfremt hoppen ved 
genfremstilling ikke opnår kåring i samme kåringsklasse som den hidtidige, eller opnås der ikke 
kåring, udelades registreringen af resultatet. Ned - eller afkåring finder ikke sted.  
7. Såfremt registrering udelades, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kåringsgebyret. 
 
Hoppekåringer afholdes hver sommer på minimum tre steder fordelt geografisk fornuftigt i 
landet.  
.   
 
Stationsafprøvning af hopper. 
Dansk Sports Ponyavl afholder 30-dages stationsafprøvning. Foreningen udpeger en 
stationsafprøvning i efteråret, hvor hopper, der ønskes stationsafprøvet i Dansk Sports Ponyavls 
regi møder.  
For 3-årige hopper gælder det, at de kan avlsgodkendes i Dansk Sports Ponyavl, jvf. regler for 
kåring af hopper. 
Hopperne afleveres, longe samt trense- og sadelvante. Er hoppen ikke kåret ved indsyningen, 
kan der foretages en kåring i forbindelse med den afsluttende prøve.  
Ved den afsluttende prøve bedømmes hoppen af træningslederen, to af Dansk Sports Ponyavls 
dommere samt en testrytter. 



For 4-års og ældre hopper, som kan avlsgodkendes i Dansk Sports Ponyavl, jvf. regler for kåring 
af hopper. Hopperne skal være redet ved indsyningen. 
Det er et krav, at drægtige hopper har mindst fire måneder til forventet foling ved prøvens 
afslutning. Ligeledes kan hoppen tidligst deltage i stationsafprøvningen fem måneder efter foling. 
Hoppen må ikke have føl ved siden under prøven. 
Indsyning 
Hoppen mønstres. Den skal møde velsoigneret, beskåret og i god kondition. Hoppen skal være 
vaccineret mod influenza, og det anbefales, at den har gennemgået tandeftersyn i god tid inden 
indsyningen. Træningslederen forbeholder sig ret til at afvise hopper. 
Hjemsendelse 
Hoppen kan hjemsendes, såfremt den ikke kan bære rytter efter første halvdel af prøven. Dette 
vurderes af træningslederen i samråd med Teknisk Udvalg. 
 
Hjemmekåring  
Fremstilling til kåring kan som hovedregel kun ske på kåringspladserne. Der kan i visse tilfælde 
være nødvendigt med en hjemmekåring. Ansøgning om hjemmekåring sendes til bestyrelsen. 
Prisen pr. dyr er : dobbelt tilmeldingsgebyr derudover dækning af transportomkostninger for 3 
dommere. Hopperne kan ikke udtages til Eliteskue.  
Hingstene kan opnå bedækningstilladelse, men skal møde til førstkommende ordinære 
hingstekåring. For 4 års og ældre hingste der enten ikke har gået eller ikke kan få godkendt 
tidligere brugsprøve af avlsledelsen, gælder det, at de skal møde ind til stationsafprøvning, hvis 
denne ligger før en ordinær hingstekåring.  
 
Doping 
Ved fremstilling til kåring eller anden bedømmelse, må ponyen ikke være påvirket af midler, der 
optræder på Veterinærdirektoratets liste over forbudte stoffer (doping). Ved mistanke om at 
ponyen er dopet, har DSP ret til at tilkalde dyrlæge til udtagning af prøve. Er prøven positiv 
udelukkes pony og ejer fra DSP’s arrangementer i to år. Udgifter til prøver der viser sig at være 
positive afholdes af ejeren. Prøver med negativt resultat betales af DSP. 
 
Ifølge den nye avlsplan er det kun hopper der bliver udtaget af dommerne på kåringsdagen der 
kan stille til eliteskue. I 2010 er der eliteskue den 28. august på Ikast Ridecenter. 
 
Forbehold for ændringer, hvis det skønnes at kåringen kan forløbe mere gnidningsløst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


