
Avlsledelsesmøde den 3. oktober 2013, hos Stutteri og Stald Nørlund 

Til stede: Louise Ø. Larsen, Jens Mouritsen, Ejgil Sørensen, Jens Ole Sørensen, Anita Hansen og Pernille 

Lynge 

 

1. Arrangementer i efteråret 

Stationsafprøvning efterår, hingste 

Ved indsyning:  

dårligt forberedte 

Tænderne bør evt. tjekkes på ponyerne inden stationsafprøvning.  

 

Ved prøve: 

Forskelle mellem træningslederens og fremmedrytternes karakterer er for forskellige. 

 

Stalden var fin og velafbalanceret 

Flotte ponyer, som var i fin form på dagen. 

 

Det ønskes at inhabilitet omkring afprøvningen efterleves. 

 

Der skal efterfølgende evalueres med dommerne om, hvorvidt nogle af hingstene har 

forbedringspunkter/bemærkninger som skal rettes, hvis de skal indstilles til endelig kåring. 

 

Eliteskue 

1 hoppe kom med, pga. fin endagsafprøvning, og selvfølgelig med en tidligere DH-kåring. 

Det anbefales at rideponyerne går i samme hold, 3-5 års går i et hold og ældre i et hold, som hidtil. 

 

  



2. Evaluering af sommerens arrangementer 

Hoppe-/sadelkåringer 

God kvalitet – en af de bedste hold længe. 

Lidt forvirring når flere kåringer kører  samtidig – mere synlighed. 

 

Følskue 

God kvalitet, men få føl. 

Ikke ok med græsbund – ponyerne viste sig ikke optimalt. Sandbane fremover må være et must. 

Dommerne skal ikke stå i midten – men på langsiden, hvor hestene vinkler op mod dommeren. 

 

Stationsafprøvning forår, hopper 

3 kom ikke igennem – ikke i orden. 

Ikke ordentligt forberedte – der skal måske udsendes en formular, når man melder til, så folk ved hvor 

forberedte de skal være. 

 

3. Nyt fra stambogsudvalget 

Intet nyt. 

 

4. Sundhedsprogram 

Intet nyt. 

 

5. Organisering af avlsledelsen – tilknyttede/”rådgivere” 

Vi trækker dem ind, som vi har behov for, til enkelte problemstillinger, fra gang til gang. 

Derfor ingen faste. 

 

  



6. Eventuelle rettelser vedr. elitestatus, specielt pointsystem 

Ikke kræve B-pony status før at en hingst bliver elitehingst 

MEN hingsten skal have enten en B-pony status, eller en stationsafprøvning, der er godkendt med 8 i 

specialdisciplin eller samlet på 7,5, før hingsten bliver elitehingst. 

Færdigkåret hingst skal have samme pointsystem som hopper mht. stationsafprøvning – skal stå i 

avlsplanen. 

 

7. Eventuelle rettelser til springponyprogrammet, specielt krav til ponyerne 

Vi kan ikke rette bagud. 

Avlsledelsen er opmærksomme på, at kravene skal sættes op. 

Det vil tage år, før det er ordentligt implementeret og grundlagt, da der skal holdes øje med, om ponyerne 

med logo laver springponyer.  

 

Vi er startet med for lave krav. 

Nedenstående er forslag: 

Indstilling til evt. nye krav: 

Gennemsnit af karakterer fra, de 2 bedste gange tæller: 

- første gang hingsten møder til kåringsfremstilling  

- ved materialprøve  

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

En hingst der ikke stiller som 3 års, har derfor kun 2 gange karakterer, og kan ikke trække den dårlige fra. 

Hvis man har en hoppe, som har lavet afkom, der springer godt, kan man ansøge ekstraordinært om logoet. 

 

Kårede og registrerede heste, derfor også vallakker, kan få logo. For at en hoppe kan give logoet videre, skal 

hoppen/hingsten selvfølgelig være kåret. 

 

 



8. Eventuelt 

Beretning skal snart laves. 

Avlsledelsesmedlemmer til arrangementerne. 

 

 

Næste møde: 

Evt. formøde før Fællesmødet. 


