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1. Sommerens arrangementer
Hoppekåringer: Ikast og Hjallerup 22-23. juni og Sjælland ved følskuet i august.
Eventuelt andet sted end Ikast – mere sydpå – strategisk bedre steder à med på evaluering sidst på året

Dommermøder inden kåringerne: hvor vil vi hen – avlsmål, inden hingstekåring og inden hoppekåring
Pernille indkalder næste år, inden hingstekåringen
Eventuelt holdes midtvejs-snak på kåringsdagen for at diskutere dagens heste m.m.

Conni Lynge er ansvarlig for dommere.

2. Evaluering af hingstekåring
En pony med fejl hjerterytme – ingen bemærkninger efterfølgende
Første gang en hingst blev afvist efter godkendt materialeprøve
Udvikling ses – større krav end tidligere – en god materialprøve er ikke altid ensbetydende med, at det er
den bedste hingst
Fin mængde publikummer – trods ingen andre forbund

3. Nyt fra stambogsudvalg
Forespørgsler på forskellige hingste, hvorvidt de kan kåres eller ikke
Ellers ingenting siden sidst.

4. Efterårets arrangementer i nabolandene
Landestage: shows m.m. + præmieringer af føl og hopper – september
Hannover: hingstekåring - november
Bundeschampionat

2-3 arrangementer i udlandet – fx Tyskland, som kunne være en ide at opleve, så vi kan søge inspiration i
deres metoder: Jens Ole er ansvarlig herfor

Arrangementskalender for andre lande: evt. få Per til at lave en, der evt. sættes på hjemmesiden?

5. Adresser til dommer – hvem finder dem?
Conni Lynge har styr på dommerne. Adresser står på hjemmesiden.

6. Springponyprogram.
Pernille er ansvarlig for, at der sættes logo på ponyer i springponyprogrammet, hos landscentret à Louise
har allerede givet listen med hopperne. Landskontoret mangler kun listen med de pågældende hingste.

7. Sundhedsprogram(AH)
1. udkast forventes i løbet af sommeren, så det er klar til medlemsmødet i efteråret.
Opfølgning på diverse sygdomme løbende. Specielt OCD og CA.
Skal være tillæg til avlsplanen.

8. Eventuelt
Forslag eller kommentarer til avlsplanen skal rettes til avlsledelsen – orienter gerne på hjemmesiden
herom.
Dommeraspiranter: ansøgere – læg noget på nettet, hvor der kan ansøges.

Næste møde:
September måned.
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