
DSP Bestyrelsesmøde 14.09.12 
 

Tilstede: Per Nielsen, Hans Hedemand, Louise Larsen, Lars Thomsen, Kay Walton, Kasper 

Petersen og  Conni Lynge, 

Afbud: Daniel Seehagen, Anita Kjær Hansen  

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

 
Fredag d. 14.09. 2012  kl. 15.00  hos Louise Larsen på Kærlund. 
 
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat. 
Pkt.2 Økonomi til dato (hvordan ser det ud pt.) 
Pkt.3 Hoppekåring/Følskuer/Eliteskue 
Pkt.4 Sadelkåring/Stationsafprøvning 
Pkt.5 Bordet rundt øvrige udvalg  
Pkt. 6 CA-prøver i fremtiden 
Pkt. 7 Arbejdsgiver/APV 
Pkt. 8 ”Job opslag ” dommerelev 2013 
Pkt. 9 Evt. 

 
AD Pkt.1: Referat er godkendt og dagsorden godkendt. 
 
AD Pkt.2: Hingstekåring med lille underskud. Følskue og hoppekåring ikke helt gjort op endnu. 
Tilmeldingsgebyr på tilmeldinger til eliteskue for hopperne bør hæves. Medlemsantal på ca. 350. 
Overordnet ser økonomi rimelig godt ud. 
 
AD Pkt.3: Hoppekåringen er forløbet fint, det fungerer rigtig fint med hjælperne. Flere tilmeldte hopper og 
føl i år. Ros fra udstillerne om vel tilrettelagte arrangementer. På Sjælland er der forslag om at lægge 
følskue og hoppekåring/sadelkåring sammen p.g.a for få tilmeldinger til de enkelte arrangementer. Kasper 
forhører sig på Toftegården og Stengaarden , om de kan afholde disse arrangementer evt. Sjælland ønsker 
dommerstab offentliggjort inden tilmeldingsfrist. Det tages med til Avlsledelsen. 2-års hopper skal skridtes 
på ring samlet inden de ses enkeltvis. Fast skriver ønskes til arrangementerne. Tiden for hopper som vises 
løs i hallen, der skal være 1-2 minutter mere pr. hoppe til Eliteskuet. Pæn tilslutning til Eliteskuet. Bokse 
skal kunne benyttes til kl. 21 evt. om lørdagen, så man bedre kan deltage ved Avlerfesten. Eliteskuet skal 
måske rykkes en uge frem i august, samtidigt forslag om at følskuet rykkes tilsvarende en uge frem. Fint 
med at de hopper, som er blevet udtaget ved sadelkåring bliver vist med rytter. 
 
AD Pkt.4: Rigtig stor interesse om sadelkåring, og der har været fin tilslutning. Hopper som er kåret i SDH 
ønskes ikke fremstillet til sadelkåring, men kun til 1-dags afprøvning. Priser på stationsafprøvning skal være 
på plads før end i år. Første rate skal være betalt, inden ponyen betragtes som tilmeldt. Hingstene bør 
fremover tjekkes af dyrlægen, inden de indkvarteres. 
 
AD Pkt.5: Aktivitetsudvalget , der er en fast stab af hjælpere, og det fungerer fint. Der arbejdes på et kursus 
i eksteriørvurdering af en overdommer.  
Championatet er der rigtig fin tilslutning til. DSP har købt licens til DRF og startlister og resultater kan som 
noget nyt nu ses på DRF Live.  
Pr-udvalget, der er i forbindelse med samarbejde med de andre forbund under Videncentret dannet 3 
grupper, som vi vil være repræsenteret i. Klassesponsorer er på plads til championatet. Der er flere gode 
forslag, som der arbejdes på m.h.t. hovedsponsorat. Der er forespørgsel om DSP kan stille med 10-12 
personer som kan hjælpe ved EM i dressur og springning for heste i Herning i sidste weekend i august 2013. 



Der høres til pris på et stort banner med DSP logo hos tre forskellige udbydere.  
 
AD Pkt.6: Der undersøges pris hos andre udbydere. 
 
AD Pkt.7: Skal der udarbejdes APV for vores arrangementer, spørgsmål rettes til Videncentret ved næste 
Landsudvalgsmøde.  
 
AD Pkt.8: Avlsledelsen vil gerne lave et ”Job-opslag”  med rekruttering af dommerelever. Avlsledelsen står 
for opdatering af dommerlisten. 
 
AD Pkt.9: Medlemsmøde, der foreslås kun et medlemsmøde. Dalum Landbrugsskole er foreslået, Hans 
undersøger. Per tager kontakt til Poul Graugaard, med henblik på opfyldning af sidste års foredrag. 
Opfyldning på vores visionsplan. Udvalgsmøder foreslået holdt lige før eller i forlængelse af 
medlemsmødet. 
Bestyrelsesmøde d. 12.01.13 kl.10 hos Per, derefter fællesmøde med Avlsledelsenkl.13.  
Generalforsamling d. 02.02.13 
DNA/ Afstamningskontrol på EU-hingste. Uoverensstemmelse i Avlsplan. Avlsledelsen tager det på som et 
punkt til deres næste møde.  
 
Næste betyrelsesmøde søndag d. 28.10.12 i Ikast ifm. Championatet. 
 
Referent Conni Lynge 
 
 
 
 
 


