
Fællesmøde med avlsledelsen d. 14. april kl. 13.00 i Kjellerup. 

Deltagere: Per Nielsen, Louise Larsen, Lars Thomsen, Daniel Seehagen, Conni Lynge, Eigil Sørensen, Else 

Libach, Jens Ole Sørensen, Michael Højgaard, Jens Mouritsen. 

Afbud fra: Anita Hansen, Henriette Bitsch, Hans Hedemand, Kay Walton 

Uden afbud: Kasper Petersen 

 

 Pkt. 1. Springhesteprogram – hvordan skal det foregå i praksis. Alle hoppestambøger og hingstekåringer 

skal gennemgås. Hvordan i forhold til rideresultater.  

Pkt. 2. Opdeling af SFR (forslag fra GF)  

Pkt. 3. Føl, der ikke er født ind i hovedafsnittet kan der ændres på regelsættet, så de kan deltage til 

eliteskuet?  

Pkt. 4. Gennemgang af årshjul – herunder dommerbemanding til kåringer, skuer og rideafprøvninger og 

stationsafprøvning. 

Pkt. 5. Hvordan går det med den nye struktur i avlsledelsen.   

Pkt. 6. Skal hingstene være afstamnings kontrolleret inden kåring? 

Pkt. 7. Evaluering af hingstekåringen. Afprøvning af hingste, – herunder også stationsafprøvning 2012  

Pkt. 8. Rideafprøvninger – hvordan i forhold til eliteskuet – hvilke klasser skal der være??   Hvordan i forhold 

til præmiering rosetter / bånd – Avlsfonden?? 

Pkt. 9. Evt. 

 

       

Pkt. 1: Jens Ole vil gå hoppestambøger og hingstestambøger igennem, for at få de hopper og hingste, som 

er berettiget til at indgå i Springponyprogram oprettet i programmet, Per får printet hoppestambøger til Jens 

Ole. Logo skal laves, Per tager kontakt Line Hune, som er grafiker. Det vil være gratis at få ponyer oprettet i 

2012. Ponyer som fremstilles til kåring i år i springafdelingen, vil automatisk blive oprettet i programmet, hvis 

de opfylder kriteriet. Fremadrettet vil det koste et gebyr til Videncentret/Hest. 

Pkt.2: Der er så få dyr, som vil gå i Forregistret med fuld stamtavle, at der ses ingen grund til at lave et 

register mere. 

Pkt.3: Eliteskuet bør kun være for hovedafsnitsdyr, dette begrundes med, at der er større avlssikkerhed for 

afstamninger med kendte aner. 

Pkt.4: Der ønskes lavet et årshjul, så vi har dommerne på plads i tide. 

Avlsledelsen finder dommerne. 

Hingstekåring: 1.december 

Hoppekåring i juni: 1.maj 

Følskue, senkåring, sadelkåring/1-dagsrideafprøvning og eliteskue: 15.juni 

Stationsafprøvning, samt 1-dags afprøvning sammen med stationsafprøvning: 1.juli 

Ifm.  de større dyrskuer, så vil det være racerepræsentanten, som skal melde tilbage til dyrskuerne, hvem 

der vil være udpeget som dommer til det pågældende arrangement. 



Pkt.5: Avlsledelsen syntes det fungerer godt. 

 

Pkt.6: Det er besluttet, at afstamningen ikke nødvendigvis skal være kontrolleret inden kåringen, man skal 

dog være opmærksom på, at hingsten ikke kan komme på hingstelisten før den er afstamningskontrolleret 

samt testet for CA. Der skrives i propositionerne for Hingstekåringen, at det anbefales, at hingstene er testet 

for begge dele inden kåringen. 

Pkt.7: Hingstekåringen er afviklet i en positiv stemning. Positivt, at alle hingste blev fremvist 2 gange i hallen. 

Ang. måling, så anbefales det, at alle hingste er færdige med måling, inden bedømmelse starter. Det 

foreslås at procedure for hingstekåringen ændres, sådan at hingstene starter på fast bund efter måling, det 

er op til Avlsudvalget at få det ind i tidsplanen, med henblik på at dyrlægen skal bruges i mindre tid. 

Positivt for dommerne at se de 4-årige og ældre under rytter. Det opfordres til at dommerne kommenterer 

ridningen offentligt under bedømmelsen. Der er under hingstekåringen observeret peberspray i stalden. Der 

er formodning om, at det er brugt. Det tages der naturligvis stor afstand fra i henhold til det dyreetiske, at 

man bruger som præstationsfremmende middel, derfor vil der fremover være øget fokus på brug af 

præstationsfremmende midler ved vores arrangementer. Hvis man bliver taget i brug af 

præstationsfremmende midler, vil man øjeblikkelig blive bortvist, og ekskluderet af forbundet. 

Afprøvningen af hingstene, temperamentet/rideligheden bør vægtes højere. Avlsledelsen bør tage det med i 

afprøvningssystemet, hvad der vægtes hos hingsten. Hoppeejerne anbefales at tage hingstenes 

rideegenskaber med i overvejelserne ved brug til hopperne. 

Kan man opfordre hingsteejere fra andre forbund, om at stille ens hingst til kåring i DSP, hvis Avlsledelsen 

mener der er en hingst, som kan tilføre DSP avlsfremgang. 

Stationsafprøvning 2012, der søges tilbud på en pris på stationsafprøvning hos flere udbydere, inden der 

bestemmes hvem der skal forestå afprøvningen. 

 

Pkt.8: Hopper, som er kåret i SDH, skal kunne tilmeldes eliteskuet, hvis de kommer med et rideresultat, 

enten en rideafprøvning ved sadelkåring/ 1-dags afprøvning eller er B- eller A-ponyer. De skal vises under 

rytter. Fremadrettet skal hopperne for at kunne indløse medalje, have et godkendt rideresultat. De vil blive 

medaljeaspiranter indtil rideresultat foreligger. Der foreslås, at der laves en tidsplan for, hvornår hopperne 

skal have rideresultat inden medalje kan indløses. Poul Graugaard vil gerne være med til at udvikle 

konceptet derfor. Avlsledelsen opfordres til at tage kontakt til Poul. 

Nykårede hopper, som stiller med rideresultater, skal kunne komme med i oprangeringen om Årets Hoppe.  

Nykårede hopper uden rideafprøvninger, enten gangartsklasse eller springklasse i samme klasse som 

nykårede hopper med rideafprøvninger, enten i gangartsklasse eller springklasse.  

Ældre kårede hopper med rideresultater, enten i gangartsklasse og springklasse uden adgang til 

konkurrencen om Årets Hoppe. Bånd gives til Årets Hopper blandt de nykårede. 

Til 1-dags afprøvningerne kan dommerne udtage tidligere kårede SDH-hopper til Eliteskuet. 

Pkt.9: Intet. 

Referent Conni Lynge 

 

 

 

 

 

 



 


