
Medlemsmøde d. 1.Februar  2014 i Middelfart  

 

Velkomst med kaffe og rundstykker. 

Dagens program er : 

Gennemgang  af ændringer i avlsplan med vægt på springpony-program 
 
Organisationsplan, gennemgang af udvalg og arbejdsopgaver. 

 
EVT. 

 

Der var mødt ca. 45 medlemmer op til dette års medlemsmøde i Middelfart. 

Per bød velkommen 

Per orienterer om et netop underskrevet sponsorat fra Alm. Brand, hvor de er 
hovedsponsor med et større beløb. En foreløbig aftale på et år. Martin og Nina fra 
Alm.Brand orienterer, aftalen går ud på at de støtter DSP med et beløb, men også at de 
gerne vil bygge bro til forbundene, samt at de gerne vil ud til vores arrangementer med en 
stand, og giver præmier til vores stævner. Hovedsponsor til vores Avlschampionat. 
Procenter gives på hesteforsikringer. Der gives 15 % på hesteforsikringer. Samler man 
alle sine forsikringer, så kan man få 15 % på alle de andre forsikringer, plus yderligere 15 
% på hesteforsikringerne. Der laves en ”start-pakke” som man kan give nye medlemmer, 
hvor man kan se mulighederne i at have sine forsikringer hos Alm. Brand. 
 

Louise Larsen orienterer om rettelser i Avlsplanen. 
Omkring opnåelse af R for hopperne, så skal hopper  selv have opnået rideresultat, ellers 
kan de ansøge om at få R, hvis de har 3 stk afkom, som har opnået R. Kriterierne for at 
blive optaget i Springponyprogrammet er strammet op. De ponyer, som er optaget efter de 
gamle krav forbliver i programmet. 
Visioner, fra 2015 så skal hopper have aflagt en godkendt rideprøve for at modtage 
medalje. 
Sundhedsprogrammet er lavet. Sættes ind ved  Avlsplanen som et tillæg. 

 
Stor debat omkring kriterierne for optagelse i Springponyprogrammet. Pernille H. Justesen 
vil gerne vide, hvorfor kravene var sat så lavt, da det bevirker, at det ca. er 40% af de 
kårede hingste, som der er blevet optaget efter de opstillede krav. Hun mente det 
udvander Springponyprogrammet totalt, og ingen vil syntes, at det er noget specielt at 
have sin pony i Springponyprogrammet. Springponyprogrammet burde være cremen af 
springponyer. Jens Ole Sørensen mener, at der ikke bør være mere end ca. 30 hingste i 
dette program. Dette støtter Christina Brogaard Lund også op om, sammen med Pernille 
H.J. Der henvistes til at der fremadrettet var strammet op og at bestyrelsen havde besluttet 
at følge den pressemeddelelse avlsledelsen havde offentliggjort og sendt ud til alle 



medlemmer. Og som i øvrigt også blev fralagt på GF i 2013. 
 
Per orienterer om at organisationsplanen fungerer, og at alle gør et stort stykke arbejde.  


