DSP Bestyrelsesmøde 13.10.2013

Tilstede: Per Nielsen, Louise Larsen, Hans Hedemand, Lars Thomsen, Kay Walton,
Daniel Seehagen, Kasper Petersen og Conni Lynge.
Afbud: Lene Gadgaard
Bestyrelsesmøde d.13.10.13 kl.10 hos Per

Dagsorden :
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.2 Evaluering af Hoppekåring og Følskuer
Pkt.3 Evaluering af Sadelkåringer
Pkt.4 Evaluering af Eliteskuet
Pkt.5 Stationsprøver, hingste og hopper
Pkt.6 Udtagelseskriterier for hopper til Eliteskuet
Pkt.7 Honorarer til dommere
Pkt.8 Nye æresmedlemmer
Pkt.9 Ændringer i Avlsplanen
Pkt.10 Medlemsmøder
Pkt.11 Medlemsblad
Pkt.12 Bordet rundt.
Pkt.13 Evt.
AD Pkt. 1: Referat godkendt og underskrevet.
AD Pkt. 2:
Følskuet afholdes næste år på sandbane, på dressurbane. Føllene går ikke optimalt på
græs.
Hoppekåring gik planmæssigt. Flere melder til sadelkåring.
Struktur omkring hoppekåring drøftes på næste møde.
Louise skal til møde på Finstrupgaard omkring vores arrangementer i Nordjylland. Evt.
lægges en 30-dages sadelkåring i forløbet op til hoppekåring.
Sjælland holdes igen i august, følskue og hoppekåring samtidigt.
Senkåring( eksteriørkåring) slettes evt.i forbindelse med Eliteskue-weekenden, holdes i
stedet for sammen med følskuerne.
AD Pkt. 3:
30-dages sadelkåring i april prøves igen.
Det er positiv, at mange har benyttet sig af tilbud med sadelkåringerne. Der skal gøres
mere opmærksom på, hvad der forlanges af rytter og pony.
Den sidste sadelkåring kan evt. lægges sammen med en 30-dages afprøvning i sep./okt.

AD Pkt. 4:
Der er aldrig set et bedre hold hopper end i år, meget ensartede.
AD Pkt. 5:
Hopper, i efteråret, der var ingen tilmeldinger.
Hingstene, der var problemer med tænder og hove på et par af hingstene.
Der henstilles igen til, at ponyerne er tjekket for tandspidser, og er ny skoede.
Hingstene blev opvarmet for lang tid, inden de blev bedømt.
Stor forskel mellem træningsleder og gangartsdommer m.h.t. til karaktererne.
Ponyerne var veloplagte og i god huld.
Træningsleder skal være mere åben omkring den enkelte hingst, og give en mere
fyldestgørende beskrivelse om hver enkelt hingst. En dommeransvarlig kobles på som TD
for at hjælpe træningsleder, med beskrivelserne, da han er ny i DSP.
Kay evaluerer sammen med træningsleder.
Prøven skal bruges til at vise, om de kan rides.
AD Pkt. 6:
Ordlyd i propositioner til Eliteskuet, der er gældende, og Avlsplan rettes til, sådan at de er
enslydende.
AD Pkt. 7:
Der ønskes ikke vin som honorar. Der indføres kontant honorar.
AD Pkt. 8:
Der er et emne, som inviteres til generalforsamlingen pt.
AD Pkt. 9:
For at opnå en opdrættermedalje, så skal ponyen være født med DSP logo i sit pas.
Et punkt i Avlsplanen oprettes omkring Opdrættermedaljer under Eliteskue.
Det er besluttet, at EU-ansøgninger fremover sendes til Stambogsudvalget.
De sendes fremover med att. til Per Nielsen.
Indstillinger til bestyrelsen fra Avlsledelsen (skrevet med kursiv)
Elitestatus:
Ikke kræve B-pony status før at en hingst bliver elitehingst
MEN hingsten skal have enten en B-pony status, eller en stationsafprøvning, der er godkendt med
8 i specialdisciplin eller samlet på 7,5, før hingsten bliver elitehingst.
Bestyrelsen fastholder ordlyden i Avlsplanen. Der er lavet regler om dispensation.
Færdigkåret hingst skal have samme pointsystem som hopper mht. stationsafprøvning – skal stå i
avlsplanen.
Skemaet sættes i Avlsplanen. Skemaet er faldet ud .
Stationsafprøvning:
Ikke OK at TD’er har egen hest med.
Vi ikke har set det som et problem og at TD ikke er med i bedømmelsen på de enkelte ponyer. En
TD fører tilsyn og sikrer at tingene kører korrekt i forløbet.

Der henvises i øvrigt til dokument for TD, som er udarbejdet af bestyrelse og avlsledelse i
fællesskab.
Udarbejdning af FORMULAR til hvad ponyerne skal kunne, inden stationsafprøvning.
Dette tages til efterretning.
Der laves en ” sådan skal ponyen forberedes, og fremstilles”
Springponyprogram:
Vi er startet med for lave krav.
Indstilling til evt. nye krav:
Gennemsnit af karakterer fra, de 2 bedste gange tæller:
- første gang hingsten møder til kåringsfremstilling
- ved materialprøve
- ved endelig kåring, her SKAL ponyen springes under rytter.
En hingst der ikke stiller som 3 års, har derfor kun 2 gange karakterer, og kan ikke trække den
dårlige fra.
Hvis man har en hoppe, som har lavet afkom, der springer godt, kan man ansøge ekstraordinært
om logoet.
Kårede og registrerede heste, derfor også vallakker, kan få logo. For at en hoppe kan give logoet
videre, skal hoppen/hingsten selvfølgelig være kåret.
Louise og Emil laver rettelser til bestyrelsen senest d. 20.dec., så det kan tages op på fællesmøde.
Det er efter mødet efterfølgende bestemt,( Conni imod) at ikke kårede hopper og vallakker kan få
logo, bag ud rettet.

AD Pkt. 10:
Medlemsmøde, det er foreslået, at man holder medlemsmøde samme dag som
generalforsamling, så man holder medlemsmøde inden generalforsamling.
AD Pkt. 11:
Kontrakt skal forhandles på plads inden nytår.
AD Pkt. 12:
Hans: Der er åbnet en elektronisk postkasse, Hans er administrator.
Omkring hjælperne, de bør på en eller anden måde honoreres.
Lars: arrangerer noget med hjælperne.
Pris på ansøgning af brug af EU-hingst. Der ændres til 500 kr for ansøgning i
bedækningsåret, og 750 kr i folingsåret.
Kuglepenne, der prøves at skaffe et antal med DSP logo til salg.
Mailkorrespondance skal også sendes til suppleanter.

Mad ved Eliteskuet, der skal være mad til at det er helt slut på dagen.
Lars: der manglede en sammenkomst med spisning efter Eliteskuet, for hjælperne.
Conni: syntes der kommer for lidt fra øvrige b-medlemmer til vores medlemsblad.
Louise: der er ca. samme antal tilmeldte til championatet som sidste år. De ældre kommer
der desværre ikke så mange, grundet et stort stævne i Vejle.
Der laves en ride klasse i PRM ved hingstekåringen.
Sponsorer sættes på kritiksider ved championats finalerne.
Klassesponsorer er på plads.
Kay: vores testryttere har spurgt, om de kunne få en trøje at ride i med DSP-logo, når de
er testryttere. Kay får med rundt.
Per: Omkring fælles nordisk samarbejde. Nordisk kongres med start i DK medio april og
der er ønske om, at man efter kongres, kan komme ud og ser hos et par avlere.
Daniel: intet.
AD Pkt. 13: Næste møde, Etisk kodeks gennemgås og rettes til.
Hans booker til generalforsamlingen.
Per stiller ikke op til generalforsamlingen til næste år, p.gr.a. arbejde. Per vil gerne
forsætte i gruppen omkring et nordisk samarbejde. Vil gerne være med i
Stambogsudvalget.
Daniel, omkring omtale af avisomtale i Ringkøbing Dagblad om stationsafprøvningen, så
skal man ikke kritisere, når der kommer omtale, selvom det er fra en ikke hestekyndig
journalist.
Fællesmøde 11. januar 2014 for bestyrelse og avlsledelse

Referent Conni Lynge

