DSP Bestyrelsesmøde 13.04.2014

Tilstede: Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen, Lars Thomsen, John Villadsen, Linda
Eghoff, Daniel Seehagen, Kasper Petersen, Anett Bjerring Christensen og Conni Lynge.
Bestyrelsesmøde d.13.04.2014 hos John.

Dagsorden :
Pkt.1 Godkendelse af sidste mødereferat.
Pkt.2 Evaluering af hingstekåringen.
Pkt.3 Stationsafprøvning af hopper og hingste
Pkt.4 Dommere- dommeraspiranter
Pkt.5 Bordet rundt
Pkt.6 Evt.
Ad.Pkt. 1: Referat er godkendt og underskrevet.
Ad.Pkt. 2:
Avlsledelsen har evalueret hingstekåringen. Hingstene har været af meget svingende
kvalitet i år. Der var i år tydelig at se, hvem der er gangartsbetonede hingste og hvem der
er springbetonede hingste. Dommerne tager det til efterretning mht til at give en bedre
beskrivelse af hingstene, vigtig også for de afviste. Avlsledelsen stiller forslag om, at
hingstene bliver longeret til næste år, da det vil give et bedre billede af, hvordan en pony
vil bruge sig i forhold til konkurrenceegenskaber i gangarter og ridelighed i stedet for at
blive vist løse den sidste gang. Bestyrelsen godkender indstillingen og Avlsledelsen
arbejder videre med konceptet. En pony som løber rundt med sænket ryg viser ikke en
ønsket bevægelse.
Der er evalueret på tilsendte breve fra udstillere.
Avlsledelsen og dommerne holder et fællesmøde i maj, hvor de vil lave udkast til ny
struktur omkring fremstillingen af hingstene.
Tidsplan og program. Det blev vedtaget forrige år, at hingstene skulle vises løse to gange.
Det var også i tidsplanen, blev dog ikke praktiseret af dommerne. Mere ro på mht
løsspringning, at hingstene var målt før start, så man på forhånd vidste, hvem der skulle
springe først.
Hvis vi skal være sammen med andre forbund til næste år, så skal der være bestemt på
forhånd, hvem der gør hvad, og der skal ikke komme andre ind under løsspringningen og
blande sig. Mere plads til ponyerne at lande på efter sidste spring, samt indløb flyttes
længere frem. Min. 10 m ved indløb til løsspringning.
Lars skal have den direkte kontakt til alle sine hjælpere.
Bestyrelsen anbefaler, at Avlsledelsen arbejder videre med dette koncept om at hingstene
fremover enten stiller i dressur- eller springdiciplin.
Ad.Pkt. 3:
Der er besluttet, at stationsafprøvningen i foråret er fastlagt til at foregå på Finstrupgaard,

da det så på afslutningsdagen kan afholdes sammen med den ordinære hoppekåring.
Der er besluttet, at hingstene skal stille til stationsafprøvning på Finstrupgaard, Daniel er
imod. Bestyrelsen indstiller til Avlsledelsen, at der er en af vores kåringsdommere med ved
den afsluttende prøve. Nikolai Kowalski spørges, om hingstene må få deres eget foder
med.
Linda tager kontakt til Nikolai Kowalski omkring foder samt indsyning/afslutningsdag.
Forslag sept.-okt.
Linda tager kontakt til Bruno Nielsen i Ringkøbing, samt Nikolai Kowalski omkring en
stationsafprøvning for hopper i efteråret.
Ad.Pkt. 4: Der er kommet tre ansøgninger til stillingen som dommeraspirant pt. Lene
Thaulow er valgt. Hun inviteres med til fællesmødet , hvor dommere og Avlsledelsen
holder møde.
Ad.Pkt. 5:
Lars, der er pt. tilmeldt 7 til arrangementet i Bededagsferien, to mere på vej.
Børnene kan ligge i telt eller campingvogn.
Tilmelding til regionsmøde er offentliggjort på hjemmesiden.
Louise, der er indstilling til bestyrelsen, at ifm. forslag om ansøgning af brug af kåret
hoppe, fra racer på DSP’s positivliste, til at bruge DSP hingst, og så få rødt DSP pas på
føl.
Louise tilføjer det i Avlsplanen. Der ansøges lige som til brug af EU-hingst. Ansøgninger
sendes til Eigil Sørensen. Conni laver ansøgningsblanket til hjemmesiden.
Typen blev diskuteret igen, der skal avles ponyer til alle børn.
Springponyprogrammet er diskuteret igen. De ponyer, som er optaget nu kan ikke tages
ud nu, selv om kravene er lavet om. Springponyprogrammet evalueres om 3-5 år. 4-års og
ældre hopper kan nu enten løsspringes eller springes med rytter ved sadelkåring og 1dagsafprøvning i springdiciplinen.
Dommere inviteres med til vores fællesmøde i januar.
Daniel, der er aftalt med Lars Andersen på Toftegaarden, at salgsdagen rykkes til
efteråret.
John, der er møde på Videncentret d. 23.maj, Louise er med .
Conni, Facebook gruppen, skal konceptet laves om ? Skal vi have lavet en undergruppe,
evt. for salgsannoncer med DSP-dyr.

Ad.Pkt. 6:
Pris for ” R ” status og optagelse i Springponyprogram er ændret til 75 kr.
Hjemmesiden, John laver forord
Alm.Brand ville sende en velkomstmappe til alle medlemmer, den er ikke kommet.
Der skal ikke betales for ansøgning på Elitedyr.
Når der sendes mail rundt, så bed om svar i mailen.
Referent Conni Lynge

