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Punkt 1: 

 

Jens Ole har snakket med landstræneren for ponylandsholdet, om et evt. samarbejde med 

dem.  

 

Evt. samarbejde i forbindelse med championater, eller måske samlinger/seminarer med 

landsholdsryttere, landsholdets træner, avlsledelsen og dommere, hvor man kan diskutere 

hvad vi vil og hvordan vi kommer dertil. Dette skal målrettes – fx behandling af spørgsmålet 

om ponyernes gangarter, sadelleje, benstilling osv., og hvad dommerne ser, kontra hvad 

rytterne ser.  

 

Vi skal danne bro mellem rideverdenen og DSP – skabe fokus på vores ponyer. 

 

Evt. kan vi lave en PRM, hvor vi fx inviterer ryttere og ponyer, hvor vi bagefter kan diskutere 

ponyerne, m.m. 

 

Jens Ole er tovholder mht. planlægning heraf. 

 

 

Punkt 2: 

 

Intet nyt, udover punkt 9. 



Punkt 3:  

 

Sammensætning: 

 

Vi er os, som vi er nu, og ellers bruger vi udefra kommende kompetencer til specialområder og 

eventuel rådgivning. 

 

Vi tænker at overdommerne med fordel kan deltage i fællesmødet med bestyrelsen 1 gang om 

året. Derudover har vi mødet med dommerne inden kåringsrunden. 

 

 

Arbejdsopgaver/struktur: 

 

EU-hopper, som bruger DSP hingst og avlsrådgivning: Ejgil 

 

Eliteansøgninger, ansøgning om ridestatus, sundhedsprogram: Anita 

 

EU-ansøgning, mht. hingst: Per Nielsen (skal sende info om hvilke, til os) 

 

Kontakt med dommere og bestyrelse: Louise 

 

Ansøgning til springponyprogrammet: Jens Ole samarbejder med Louise 

 

Generelt sekretærarbejde: Pernille Lynge 

 

Nordisk samarbejde: Ejgil som første valg, Anita som suppleant 

 

Stambogsudvalg: Jens Ole, Louise og Per Nielsen 

 

 

Målsætning: 

I øjeblikket har vi fokus på springponyprogrammet og sundhedsprogrammet. Derudover vil vi 

fortsat arbejde videre på samarbejdet med andre nordiske avlsforbund. Vi vil løbende evaluere 

på disse punkter. 

 

Vi har endvidere fokus på det fremtidige kårings- og afprøvningssystem for hingstene, mht. 

hvordan vi får størst muligt ud heraf. 

 

Vi vil i fremtiden afholde temadage, for at udvikle vores avl, blandt andet i samarbejde med 

ressourcepersoner indenfor rideverdenen. 

 

 

Punkt 4: 

 

Utilfredshed med bedømmelserne af hingstene – 2 breve modtaget herom.  

 

Avlsledelsen har diskuteret holdningerne heri, og vi tager til eftertragtning, at vi synes de 

afviste hingste måske skal have en bedre forklaring på hvorfor de er afvist, og muligvis også 

offentligt, så publikum også får forståelse herfor.  

 

Generelt synes vi linjen mht. type, gangarter osv., var lidt svingende. Typen er dog begyndt at 

slå igennem mht. spring eller dressur. 

 

Vi gik ud og tog en New Forest hingst ind og kårede som hingst i DSP, som oprindeligt kun var 

stillet til deres kåring. Vi hørte kun godt herom. 



 

Vi har et forslag til bestyrelsen om, at hingstene på 3 år med fordel kan longeres på 

kåringsdagen. Dette kan erstatte den ene af gangene, hvor hingstene vises løse. Vi skal have 

en klar beskrivelse af hvordan, og hvad vi forlanger i forbindelse hermed. 

 

Anita er ansvarlig for konceptet, herunder beskrivelse, krav og formål. 

 

Vi synes det er vigtigt, at manualen for dagen overholdes, for ikke at skabe forvirring. 

Eventuelt skal den revideres. 

 

 

Punkt 5: 

 

Vi afholder hoppekåring, følskue og sadelkåring som vanligt samt stationsafprøvning. 

 

Mht. stationsafprøvning, er der 2 tilbud på hånden i år.  

 

Stationsafprøvning har vi diskuteret måden på. Der er bl.a. diskuteret forholdene under 

stationsafprøvningen. Evt. kunne dette ændres til 10 dage, eller måske 2 prøver, med fx en 

måneds mellemrum, hvor man ser udviklingen.  

 

Vi er opmærksomme på afholdelsen heraf. Bestyrelsen arbejder for øjeblikket på selve stedet. 

 

Vi vil diskutere selve konceptet for godkendelsen af en hingst, med dommerne på forestående 

møde med dem. 

 

 

Punkt 6: 

 

Forventet deltagelse af:  

Avlsledelsen + Jens Søgaard, Poul Graugaard, Birthe Lyder Nielsen, Else Libach Hansen, Niels 

Pedersen, Ole Dall, Maria Hyllested Hansen og evt. ny elev 

 

Forventelig afholdelse søndag den 25. maj kl. 10 (indtil videre på Vilhelmsborg) 

 

Pernille står for invitation af deltagere samt bestilling af mad og mødelokale. 

 

Punkter på dagen: 

- hvad vil vi gerne have ud af kåringerne 

- fokuspunkter 

- afvikling af arrangement/evaluering heraf, herunder konceptet/afviklingen af en kåring af 

en hingst – hele forløbet fra forbesigtigelse til færdigkåring 

- eventuelle forslag fra dommerne 

- diskussion om hvilken type vi ønsker 

- evalueringer efter arrangementer/system mht. hvem der skriver til bladet 

- diskussion om etisk kodeks 

 

 

Punkt 7: 

 

Vi har diskuteret problematikken, og vi indstiller til bestyrelsen, at løsspring er en valgfri 

mulighed, idet den stadig vises under fremmedrytter i forhold til ridelighed. Hvis der er 2 

fremmedryttere, skal det så være springrytteren der afprøver hesten. 

 

 



Punkt 8: 

 

Dette diskuteres ved dommermøde og se endvidere punkt 5. 

 

 

Punkt 9: 

 

Brug af en hingst på flere hopper: 

 

Vi holder fast på, at gebyret holdes som nu pr. hoppe. 

 

Vi foreslår dog bestyrelsen, at der kunne oprettes en liste, hvor de allerede brugte hingste er 

vist på, så nye ansøgere ikke behøves at finde al materialet til godkendelse igen. Det skal dog 

tydeliggøres, at hopperne stadig skal være CA-godkendt. 

 

 

Mht. brug af EU-hoppe med DSP-hingst: 

 

Vi foreslår bestyrelsen, at der i en 5-årig periode er en prøveperiode, hvor vi følger 

udviklingen. Vi vil i perioden give dispensation, hvor vi synes det er ok. Vi vil derfor kræve, at 

der kommer tilbagemelding fra de enkelte godkendte ansøgninger, når dyrene er 3 år, for at 

kunne evaluere på kombinationerne. 

 

Vi foreslår at gebyret er det samme som ved ansøgning om brug af hingste. 

 

 

Punkt 10: 

 

Vi vil gerne se Pernilles liste. Den er dog ikke modtaget endnu. Den evalueres så snart den 

modtages. 

 

Vi strammede kravene op sidste år. Vi startede for blødt op, hvilket vi er opmærksomme på, 

hvorfor vi strammede op. 

 

Problematikken er om hingstene derpå, er dygtige nok, til at være i programmet, og dette 

evalueres med tiden. 

 

Jens Ole mener at listen skal revideres og nogle hingste skal tages af, eller eventuelt afskaffes. 

 

 

Punkt 11: 

 

Der har været 3 ansøgere. 

 

Avlsledelsen har diskuteret ansøgerne, som vi alle synes var gode repræsentanter, og vi har 

indstillet Lene Thaulow som ny dommeraspirant. 

 

Ansøgningerne tages med til bestyrelsesmøde søndag den 13. april. 

 

 



 

Punkt 12: 

 

Gerne til alle ponyryttere. Vi spænder bredt. Vi har selvfølgelig en type som avlsmål, hvor vi 

foretrækker den type i kåringsøjemed.    

 

Vi laver ponyer med elegance, men som favner bredt, mht. størrelse af rytter. 

 

 

Punkt 13: 

 

Vi synes det fungerer fint med forbesigtigelsen. Det er et godt redskab til at sortere fra med. 

Det er avlernes eget valg om de kommer. Dommerne vil aldrig kunne give en konkret 

godkendelse, men derimod kan da anbefale ikke at fremstille, hvis de ikke kan se potentiale i 

hingsten(e). 

 

Det tages endvidere op som et punkt i forbindelse med revurdering af konceptet vedr. kåring 

af en hingst. 

 

 

Punkt 14: Eventuelt 

 

Der er godkendt 2 elitehopper mere –Nørlunds  Fabiola og Nørlunds Simply Magic of Fantasy. 

 

 

Vi har diskuteret lineær kåring, og vi er enige om, at vi er lidt med på sidelinjen hos DV indtil 

videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde: 

Der aftales nærmere herom, ved mødet med dommerne den 25. maj (foreløbig dato). 


