
Fællesmøde med Avlsledelsen d. 11. januar kl. 13.00 hos Per Nielsen. 

Deltagere: Per Nielsen, Louise Østgaard Larsen, Lars Thomsen, Daniel Staal Seehagen, 

Conni Lynge, Kay Walton, Kasper Petersen, Anita Hansen, Jens Ole Sørensen, Pernille 

Lynge, Jens Mouritsen 

Afbud : Hans Hedemand, Eigil Sørensen og Lene Gadgaard 

 

Dagsorden : 

 Pkt. 1. Siden sidst 

Pkt. 2. Avlsledelsens fremtidige sammensætning, struktur og målsætning 

Pkt. 3. GF: Herunder Avlsledelsens beretning 
 
Pkt. 4. Hingstekåring: 
 
Pkt. 5. Struktur ved Stationsprøver 
 
Pkt. 6. Dommeraspiranter 
 
Pkt. 7. Bordet rundt 

Pkt.8. Avlsplan 

Pkt.9. Evt. 

 

AD Pkt.1: Vedrørende stationsafprøvning, der skal laves manual omkring klargøring af 

ponyerne, så de er klar til opgaven. Sidste års hoppeårgang er den bedste indtil dato.  

AD Pkt.2: Sammensætningen og antal er fin nok, som den er nu. Avlsledelsen vil gerne 

kunne trække på andre personer i stedet for, at der er flere i Avlsledelsen.  Bestyrelsen ser 

gerne, at Avlsledelsen drøfter strukturen ved stationsafprøvningerne. Der bør evalueres på 

de forskellige arrangementer. Dommerne bør måske være med til evaluering. 

Sundhedsprogrammet mangler korrekturlæsning, det gør Pernille. 

Samspil mellem bestyrelsen og avlsledelsen er ikke optimalt, det skal blive bedre. 

Hvis bestyrelsen forkaster et forslag fra Avlsledelsen, så må det være sådan, at man går 

tilbage i egen gruppe, og får det uddybet bedre. 

Avlsledelsen vil gerne ind over, i forbindelse med fælles nordisk samarbejde. 

 

AD Pkt.3: Beretning er skrevet, og hovedpunkter fremlagt .  



Der er foreslået tre æresmedlemmer fra bestyrelsen.  

Pænt overskud på regnskabet.  

AD Pkt.4: Dommere og dyrlæge er på plads. Samarbejde med NF.   

 

AD Pkt.5: Avlsledelsen arbejder på strukturen til stationsafprøvningen. 

AD Pkt.6: Avlsledelsen fremlægger forslag til ”Job opslag”  Pernille kommer med oplæg. 

Personer som ønsker at blive dommeraspirant retter henvendelse til Avlsledelsen. 

AD Pkt.7: Samarbejde omkring nordisk samarbejde. Planlagt til april. 

AD Pkt.8: Avlsplanen tilrettes. I forbindelse med Springponyprogrammet, er der lavet en 

rettelse mht til krav for optagelse. Det er bestemt, at ponyer med tilbagevirkende kraft 

bliver optaget i programmet. I forbindelse med hingstenes krav til at opnå optagelse i 

springponyprogrammet er resultater fra championat med i mulighederne for at opnå optagelse. 

Jens Ole er imod. Punkter omkring eliteskue rettet til. 

Der er forslag fra Conni, om der kan laves sådan, at en hoppe som er kåret i et af de 

forbund, som vi har på vores ”positiv-liste” kan ansøge om at få DSP-pas på hoppens 

afkom, hvis der er brugt en DSP-kåret hingst. Per kontakter Stambogskontoret omkring 

dette. 

 

AD Pkt.9: Det er i år sidste årgang af hopper, som kan tildeles medalje uden godkendt 

ridestatus. 

Invitation til nyudnævnte Elitedyr’s opdrættere/ejere sendes ud. Conni kontakter Hans. 

 

 

Referent  Conni Lynge 

 


