Avlsledelsesmøde d. 27/9-2011
Tilstede: Else Libach Hansen, Jens Mouritsen, Anita K Hansen, Henriette Bitsch, Ejgild
Sørensen, Jens Ole Sørensen og Louise Østgaard Larsen.
Pkt. 1 Velkommen
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde
Pkt. 3 Evaluering af sommerens arrangementer – herunder dommer elever
Pkt. 4 Kommentarer til avlsplanen
Pkt. 5 Valg af ny formand
Pkt. 6 Valg af ny sekretær
Pkt. 7 Bestyrelsen har indstillet Michael Ilsøe Højgaard, som medlem af avlsledelsen
Pkt. 8. Henvendelse bilag 1. Diskussion af SSR-hoppe – herunder dispensation
Pkt. 9. Henvendelse bilag 2. Diskussion af kåring af mormødre
Pkt. 10 Henvendelse bilag 3 Rytterbjergets Imperial
Pkt. 11 Ansøgning om brug af Soldals Atlas Atlantis NFHR 136.
Pkt. 12 Evt.
AD pkt. 1 Velkomst ved Else Libach
AD pkt. 2 Referatet fra sidste møde godkendt.
AD pkt. 3 Positivt med de to nye dommerelever – de er engagerede, og fornemmelsen er, at
de hurtigt kommer efter at dømme. Else giver Karen og Maria en tilbagemelding. Louise
kontakter Maria og Karen, når indbydelsen kommer til dommerkursus under VCL til foråret.
Hoppekåring: Diskussion i forhold til springning. Skal der sættes højder på min/max. Der er én
fra dommergruppen, der har ansvaret for at flytte rundt med piskeførerne. Kunne det være en
mulighed, at ponyerne kunne prøve løsspringningsbanen fredag inden eliteskuet? Opfordring
til aktivitetsudvalget om at lave ”springaftener” inden hoppekåringerne. Der skal gerne være 1
min. mere til springhopperne. Avlsledelsen opfordrer bestyrelsen til at finde et andet sted end
Hammelev.

Følskue: Opfordring til at banen bliver lidt længere (ex. 50 m + fangefold) – hvis den skal blive i
sin nuværende form. Der var i år udtaget et føl på dispensation, da hoppens afstamning var
godkendt, og hoppen tilmeldt efterårskåring.
Eliteskuet: Ønske fra aktivitetsudvalget, at der fremover er fangefold til føllene til Eliteskuet.
Diskussion i forhold til de to hopper, der tidligere har været kåret i SDH og kommer med
rideresultater – skulle de have været stillet i et hold for sig selv? På dagen blev der ændret i
forhold til avlsplanen i holdet for gangartsbetonede hopper. Skal de have en klasse for sig selv
og skal ikke deltage i konkurrencen om at være årets hoppe? Hvordan skal praksis fremover
være i forhold til at få hopperne under rytter til eliteskuet? Skal de være en klasse for dem
selv? Eliteskuets form skal diskuteres til fællesmødet med bestyrelsen.
Diskussion i forhold til karakterer der er med fra ordinær kåring / skue.
AD pkt. 4 Rettelser nedskrevet på papir – Anita tager rettelser med til Emil.
AD pkt. 5 Pkt. på næste møde, da der skal laves ny konstituering, når der er ændring i
avlsledelsen. – Louise får skrevet på hjemmesiden, at henvendelse ud over de
ansvarsområder, der er på hjemmesiden skal rettes til Anita eller Louise.
AD pkt. 6 Pkt. på næste møde, da der skal laves ny konstituering, når der er ændring i
avlsledelsen. – Louise får skrevet på hjemmesiden, at henvendelse ud over de
ansvarsområder, der er på hjemmesiden skal rettes til Anita eller Louise.
AD pkt. 7 Avlsledelsen ser positivt på at få Michael Ilsøe Højgaard i avlsledelsen – Michael er
uddannet berider og har derfor nogle ridemæssige kompetencer, vi kan have brug for i
avlsledelsen.
AD pkt. 8 Louise skriver til Kay Walton, at hun har mulighed for at ansøge på tilbagevirkende
kraft – at hun er velkommen til at deltage i championatet, og afkommet kan gå i DSPs
hovedafsnit uanset hvad Kay vælger
AD pkt. 9 Henriette skriver til Ann-Louise Fredbo – Mormoren til afkommet er kåret i 1.klasse,
og den er derfor ok
AD pkt. 10 Louise skriver til Christina Lund, at Rytterbjergets Imperials afstamning og
afprøvning kan godkendes til ansøgning.

AD pkt. 11 Ansøgningen er godkendt
AD pkt. 12. Intet nyt.
Punkter til fællesmødet / medlemsmøder
Hvad skal de ponyer, der kommer med rideresultater kunne, for at få medalje?
Skal der være mærker til hoppekåringer fra 2012?
Eliteskuets form?
- Næste møde 15/11 kl. 17.30 – 21.00: Følbeskrivelser – Sundhedsprogram – konstituering.
Referant: Louise Østgaard Larsen

