
DSP Bestyrelsesmøde 03.06.12 

 

Tilstede: Per Nielsen, Hans Hedemand, Lars Thomsen, Kay Walton, Conni Lynge, 

Afbud: Louise Larsen, Daniel Seehagen 

Uden Afbud : Anita Kjær Hansen og Kasper Petersen  

( hvis man er forhindret i at komme, skal der gives besked til formanden) 

 

Søndag d. 03.06. 2012 kl. 10 hos Per Nielsen 

 

Pkt 1 Underskrift referater 

Pkt.2 Økonomi til dato ( her tænkes især på hingstekåring og medlemstal) 
    
Pkt.3 Hoppekåring 

Pkt.4 Følskue 

Pkt.5 Bordet rundt øvrige udvalg  

Pkt. 6 Samarbejde med de øvrige avlsforbund 

Pkt. 7 Fællesmøde med avlsledelsen: 

Pkt. 8  Evt. 

 

AD Pkt.1: Referat og dagsorden er godkendt. 

AD Pkt.2: Hingstekåringen med lille overskud. Medlemstal er faldet lidt. 

AD Pkt.3: Vi vil fremover have et minimumsantal på de forskellige kåringspladser, for at økonomi 

kan  løbe rundt. Der vil så forsøges at sammenlægge/flytte til anden kåringsplads. 

Problemer med pris på opstaldning i Hedensted, besluttet at vi fastholder kåringspladsen. 

Kataloget lægges på hjemmesiden, trykt katalog udleveres ved måling på kåringspladserne. 

Ingen dommerelever med i år. Dommerstab på plads.  

AD Pkt.4: Følskue i Hedensted aflyst i henhold til ovenstående, forsøges flyttet til Stutteri Stald 

Nørlund i Skanderborg. 

AD Pkt.5: Aktivitetsudvalget har en del forespørgsler på Summer Camp. Pr.-udvalg arbejder med 

mulige sponsorer. Der tages kontakt til stutterier og hingsteholdere. Sportsudvalget, Kay arbejder 



med Stationsafprøvning. Stationsafprøvningen er fastlagt til Finstrupgård ved Nikolai Kowalski. 

Fastlagt dato med indsyning d. 31.08 og afslutning d.28.08.Forældredag d.14.08. Ang. 

Championatet, nu er propositionerne godkendt ved DRF, steder og datoer for kvalifikationer og 

semi/finaler er fastlagt. Er lagt på hjemmesiden. Udkast til reklame/plakat til Championat efterlyses. 

Videresendelse til de øvrige forbund?? 

AD Pkt.6: Per er indvalgt i Forretningsudvalget i Landsudvalget. Der begynder nu at komme større 

tilslutning fra de forskellige forbund. En arbejdsgruppe arbejder på fælles afprøvninger/ 

stationsafprøvninger, en anden gruppe arbejder med avls -arrangementer, eks. hoppekåringer/ 

hingstekåringer/ hingsteshow. En tredje gruppe arbejder med kursus og foredrag. 

Kay har kontakt til det engelske ponyforbund SPSS. Det engelske forbund vil gerne havde de 

danske færdigkårede hingste på deres hingsteliste. Der arbejdes på videre samarbejde. 

AD Pkt.7: Bestyrelsen vil følge mere op på, hvordan det går med Avlsledelsens projekter. 

Springhesteprogrammet er introduceret, fordeling af nuværende springhopper er i gang, og 

forventes afsluttet hen over efteråret. 

Der ønskes fremadrettet fokus på ”lineær kåring” ved bedømmelser til kåringer. 

 

AD Pkt.8: Lars har fremstillet og afleveret et DSP- spring til ”Stengården” som afregning for leje af 

stedet til Championat og Summer Camp. Det er besluttet at Lars laver et DSP-spring mere til at 

have med rundt til Championaterne i Jylland. 

Spørgsmål ang. føl-auktioner. Pt. ingen basis for at afholde auktion. 

 

 

Næste møde : 31.08.12 hos Louise   (efter indsyning til stationsafprøvning )                                                               

Referent: Conni Lynge 

 

 





 

Søndag d. 3/6 2012 kl. 10 hos Per Nielsen 
 
 
Underskrift referater: 
         

 
 
  
Hoppekåring:  
 
 
Følskue: 
 
 
Bordet rundt øvrige udvalg: 
 
 
Samarbejde med de andre avlsforbund: 
 
 
Fællesmøde med avlsledelsen:  
 
 

EVT: 
 


