
Avlsledelsesmøde d. 29.juni 2010 

 

Tilstede: Else Libach Hansen, Anita Hansen, Eigil Sørensen, Henriette Bitsch, Jens Mouritsen og Louise 

Østgaard Larsen. 

 

1) Velkommen til 2 nye medlemmer og kort introduktion til arbejdet i Avlsledelsen ved Anita 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Godkendelse af referat fra seneste møde 

4) Konstituering af Avlsledelsen: formand, næstformand, sekretær 

5) Kort orientering om nyt siden sidst ved Anita. 

6) Bør vi åbne for forædlerhopper i SSR-registret? se mail fra Emil 

7) Drøftelse af og beslutning om vi fremadrettet udpeger medaljeaspiranter som så indløser medaljer, når de 

får et R? 

   Herunder også diskussion om hvordan vi eventuelt arbejder hen i mod det 

8) Drøftelse af og beslutning om vi fremadrettet kræver, at hingstemødre skal have R? 

  Herunder også diskussion om hvordan vi eventuelt arbejder hen i mod det. 

9) Evaluering af hoppekåringsrunden 

10) Kort orientering om kommende arrangementer følskue, eliteskue, championater, stationsafprøvning og 

sadelkåring og endags afprøvning. 

11) Ansøgninger om elitestatus, EU hingst, 

12) Bundes championat 

13) Næste møde 

14) Eventuelt. 

 

AD pkt 1. Velkomst til Henriette og Jens. 

AD pkt 2. Dagsorden godkendt. + tillæg af dommeruddannelse og bundes championat. 

AD pkt 3. Referatet godkendt. Louise sender 2010 referater sendes til Jens og Henriette. sportspony@live.dk. 

– hebi@km.dk 

Obs Louise sørger for email adresser til Else, Henriette og Jens. 

AD pkt 4. Formand: Else Libach. Næstformand: Eigil Sørensen. Sekretær: Emil Rolsted. Ny konstituering midt 

2012. Else og Emil finder plan over hvilke år de enkelte er på valg. 



AD pkt 5. 2 nye medlemmer af avlsledelsen. Der er kommet brev fra advokat angående en af de hingste der 

har fået frataget deres bedækningstilladelse i DSP Der er indleveret én B prøve på én af hingstene, den var 

også med bærergen. Der har været hoppekåringer – AH har ikke hørt noget negativt. 

AD pkt 6. Diskussion om ren OX eller XX på morsiden og DSP godkendt hingst kan gå i hovedafsnittet. 

Punktet skal tages op til beslutning næste gang. Fuldblod og OX fra 148-158 skal vi lave en SSR klasse for 

dem? – Avlsledelsen indstiller til dette og besluttes til næste møde.  

I nogle avlsforbund i Tyskland fødes hopperne ind i hovedafsnittet. Stambogsudvalget undersøger hvor og 

hvorfor (EU direktiver mm). Besked fra stambogsudvalget til næste møde. DSP medlemmerne informeres 

eventuelt til medlemsmødet i efteråret. 

AD pkt 7 og 8. Punktet tages op til fællesmødet – evt. med et årstalsgrænse – ex 2013 for medaljerne og ex 

2015 for hingstemødre – hvordan kan udenlandske afprøvninger konverteres/ hvad kræver DV af deres 

udenlandske hopper AH taler med Christina Lund. Det skal meldes ud i god tid  

– Der skal laves reklame for stationsafprøvning.  

AD pkt 9. Der har været en god afvikling – god tidsplan og hjælperne var gode til at kalde frem. Diskussion om 

at de enkelte karakterne, spænder over et ”stort rum”. 

Eigil, Else og Louise ønsker at komme med på DSA uddannelserne – Else og Louise undersøger 

mulighederne.  

AD pkt 10. Avlsledelsen indstiller til avlsudvalget, at der kommer åben votering af springponyerne. 

Avlsledelsen foreslår at kåringen er før championatet i Ikast.  

AD pkt 11. Louise har fået ansøgning om en cremello - palominohingst – Anita tager papirerne med til Emil og 

får ham til at se på sagen. 

AD pkt 12. Bundeschampionat – vi ser på det og giver Per tilbagemelding. 

AD ptk 13. tirsdag d. 14. September, kl. 18 samt d. 9. November, kl. 18. Begge gange i Vejle. Anita booker 

lokale. 

AD pkt 14. Else fortæller om linier i avl. 

Punkter til næste møde: Sundhedsprogram, Stillingtagen til pkt 6, 7 og 8. Artikel om linier i avl fra Else. 

Referent: Louise Østgaard Larsen 


