Referat
Avlsledelsesmøde

Dato: 10. januar 2015
Sted: John Villadsen, Gjern
Tilstedeværende: Pernille Lynge, Jens Mouritsen, Jens Ole Sørensen og Louise Østgaard Larsen (delvist)
Afbud: Anita Hansen og Ejgil Sørensen
Referent: Pernille Lynge

Dagsorden
1. Siden sidst
a. Tilbagemelding vedr. de 3 afviste fuldblodshopper, til kåring i Aalborg
2. Beretning
3. Ændringer i avlsplanen
4. Avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning – hvad byder vi ind med hver især
5. Opfølgning på sundhedsprogram
6. Nyt fra stambogsudvalget
7. Ansøgning(er) til springponyprogrammet og elitestatus
8. Eventuelt

Ad 1.
Brevet er sendt ud uden tilbagemelding fra avler, så sagen anses for lukket.

Ad 2.
Udfærdiget og lægges ved som bilag.

Ad 3.
Kvalifikationskrav til deltagelse i B-stævner (se punkt 7) er tilrettet i forbindelse med Dansk
Rideforbunds ændringer heraf.
Under punkt 9. Eliteskue, er der tilføjet at hopper kan ”gemme” deres invitation til eliteskuet – den
skal ikke absolut indløses i samme år.
Punkt 10 B, her er ændret, så et afkom, der har fået tildelt elitestatus, giver 30 point.
Punkt 10 C, er ændret således, at DM-startberettigelse giver 100 point, landsstævneberettigelse giver
75 point, bestået endagsprøve/sadelkåring med 7,5/750 point giver 30 point og der er tilføjet at
bestået endagsprøve/sadelkåring med 8,0/800 point giver 45 point.
I punkt 11.2 er der tilføjet, at hingste med hingsten Kantjes Ronaldo i afstamningen skal konstateres fri
for Myotoni.
Punkt 12 B er ændret således at elitestatus giver 30 point.
Under punkt 14.1, er der tilføjet afsnit om Ansøgning om brug af EU-hoppe, som nu er blevet en
mulighed.
Under 17.0 er der tilføjet at gennemsnittet for gennemsnittet af springdisciplin ved sadelkåring,
stationsafprøvning eller en-dagsafprøvning skal være 7,75 for 3 års hopper og 7,85 for 4 års og ældre.

Ad 4.
Louise Østgaard: ansøgninger til springponyprogram og repræsentant for stambogsudvalget samt
repræsenterer os ved møder hos Landsudvalget for Heste
Jens Mouritsen: sundhedsprogram og EU-ansøgninger
Jens Ole Sørensen: ansøgninger til springponyprogram og repræsentant for stambogsudvalget
Anita Hansen: ansøgninger vedr. elitestatus og ”R”
Pernille Lynge: sekretær
I år har vi særlig fokus på stationsafprøvningen og hvordan dette foregår. Yderligere har vi fortsat fokus
på kvaliteten af avlen og det ridemæssige islæt.

Ad 5.
Intet nyt.

Ad 6.
Intet nyt.

Ad 7.
Ansøgning fra Pernille Justesen vedr. SPH 163 Triple Tree’s Prince Perfect som elitehingst er godkendt.
Ansøgning fra Lars Thomsen vedr. BSDH 87 Artamis som elitehoppe er godkendt.
Pernille Justesen har ansøgt til springponyprogrammet for 208333SP0402903 Bravour og
208333SP0502843 Ammazon samt moderen RSFR 823 Mathilde. Alle 3 er optaget i
springponyprogrammet på baggrund af afkoms stævneresultater.

Ad 8.
Intet.

