
Fællesmøde med Avlsledelsen d. 12. januar kl. 13.00 hos Per Nielsen. 

Deltagere: Per Nielsen, Lars Thomsen, Daniel Seehagen, Conni Lynge, Hans Hedemand, 

Kay Walton, Kasper Petersen, Anita Hansen, Eigil Sørensen, Else Libach, Jens Ole 

Sørensen, Michael Højgaard, Jens Mouritsen 

Afbud : Louise Larsen, 

 

Dagsorden : 

 Pkt. 1. Siden sidst 

Pkt. 2. Avlsledelsens fremtidige sammensætning, struktur og målsætning 

Pkt. 3. GF: Herunder Avlsledelsens beretning 
 
Pkt. 4. Hingstekåring: 
 
Pkt. 5. Stationsprøve hopper: 
 
Pkt. 6. Bordet rundt 
 
Pkt. 7. Evt. 

 

AD Pkt.1: Omkring brændemærkning, det tages op igen i Landsudvalget. 

Per har haft dialog med Landskontoret. Der er ikke samme tolkning af 

Faderskabskontrol.Vi skal stadig have fuld afstamningskontrol på vores egne hingste. 

Søger man om brug af en kåret hingst fra udlandet, så gælder der de regler, som er 

gældende i det pågældende land. 

Per har talt med Lene fra New Forest. De har i New Forest-avlen i Holland fået konstateret 

en arvelig gensygdom, som hedder Myotomi. Arter sig lig CA. Avlsledelsen tager det med 

på deres næste møde. 

Springponyprogram drøftet, ved hingstene skal ridelighedskarakteren fra 

stationsafprøvning/materialprøve ikke regnes med, i og med at de har bestået denne 

prøve, så er det kun springkarakteren som skal bruges som beregningsgrundlag. 

Tekst i Avlsplan laves, så det er korrekt i praksis. 

 

 AD Pkt.2: Henriette Bitsch har valgt at stoppe i Avlsledelsen, samt Else Libach har valgt at 

stoppe i 2 år. Eigil Sørensen har valgt at stoppe som dommer i en tid. Avlsledelsen vil på 

førstkommende møde drøfte deres fremtidige struktur. Avlsledelsen foreslår Pernille Lynge 

som sekretær for Avlsledelsen. Jens Ole tager kontakt til Pernille Lynge. Struktur ønskes 

fra bestyrelsens side. 

 



AD Pkt.3: Jens Ole fremlægger om Springponyprogram. Anita supplerer Jens Ole med 

øvrig beretning. 

Orientering om at der er et overskud i foreningen i år. 

AD Pkt.4: 

Poul Graugaard, Jens Søgaard og Else Libach er dommere, Maria Hyllested Hansen er 

dommer aspirant og skriver for dommerne. Louise Larsen er suppleant som dommer. 

Dyrlæge er Lise Lotte Larsen. 

Hingstene skal alligevel fremvises som de blev fremvist sidste år.  

AD Pkt.5: Der har været ønske om en stationsafprøvning om foråret, dette er efterkommet, 

og der er fastsat en stationsafprøvning på Vilhelmsborg fra 10.april til 10.maj.Der foreslås 

at TD er den ansvarlige for arrangementet i bestyrelsen sammen med Michael Højgaard. 

Der ønskes ingen dyrlæge, men en formular, som ejer,  bestyrelsesrepræsentant samt 

Michael Højgaard sammen skriver under på, når hoppen indsynes. 

Der efterlyses et godt sted til en 30-dages prøve på Sjælland. 

AD Pkt.6: Omkring evaluering af stationsafprøvning, Per orienterer om evaluering af 

stationsafprøvningen. De forskellige evalueringsskemaer fra ejerne er gennemgået, 

sammen med Nikolai Kowalski.  Referat fra evalueringen er desværre ikke kommet retur 

fra Nikolai Kowalski. Der har været for lidt kommunikation mellem ansvarlig leder og ejerne 

om de berørte hingste. Der skal være mere klare regler om kommunikation imellem 

ansvarlig og ejer. 

Det er på ejers eget ansvar at sende en pony til stationsafprøvning. 

 

AD Pkt.7: Medlemsbladet er diskuteret. Kontingent diskuteret i.h.t. pris på blad. 

Springning ved championat for 4-års bør ikke være så svær. Springningen bør evt. laves 

om til en Stilspringning i stedet for. Ved kvalifikationen laves det lettere. 

Referent : Conni Lynge 

 

 


