Har du et hingsteemne gående så er der følgende du skal være opmærksom på ifm. avlsgodkendelse/kåring
i DSP:

Hingsten skal ifølge avlsplanen opfylde følgende:

11.0 KÅRINGSSTRATEGI FOR HINGSTE
Målet med ændringer i kåringsstrategien er fortsat at sikre høj kvalitet i hingste bestanden og dermed det bedste
udgangspunkt for at opfylde avlsmålet. Samtidig ønsker DSP et redskab til hoppeejerne ved valg af hingst.
Såfremt en hingst der er anmeldt til kåring ikke kan møde pga. sygdom eller skade, afgør bestyrelsen, om der er
grundlag for besigtigelse af hingsten. Hingsteejeren skal som grundlag for bestyrelsens vurdering indsende
dyrlægeattest. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde give dispensation for opfyldelse af reglerne for
hingstekåring.
11.1 Krav til afstamning på hingste.
Hingstenes forældre skal begge være hovedafsnitsdyr. Faderen skal være avlsgodkendt af Dansk Sports Ponyavl. Er
faderen ikke avlsgodkendt i Dansk Sports Ponyavl skal den opfylde principper for godkendelse af hingste fra andre
avlsforbund.
Fra den 1.1.2008 skal mor være kåret med min. 6 i helhed. Fra den 1.1.2013 skal mormor være kåret med min. 6 i
helhed. Det står for anmelders ansvar at fremlægge beviser for de opnåede resultater til stambogsudvalget.
For hingste, der efteranmelder, kan en evt. avlsgodkendelse først træde i kraft når stambogsudvalget har undersøgt og
godkendt afstamningsoplysningerne.
11.2 Alder ved første fremstilling
Hingstene kan stilles til kåring tidligst i deres 3. fødselsår. Hingstene vil blive bedømt og der vægtes specielt egenskaber
for dressur og springning.
For endelig kåring skal hingstene have aflagt en 30 dages stationsafprøvning.
Avlsledelsen kan godkende rideafprøvninger bestået i udlandet.
En forudsæfning for avlsgodkendelse/kåring, er at afstamningen er verficeret og at hingsten er konstateret fri for
Cerebellum Atrofi (CA)
Bestyrelsen kan i samråd med Videncentret for landbrug I Hest forlange en CEM-attest samt sædprøve. Kravet herom
skal fremsættes med passende varsel, således at avlssæsonen for hingsten/ejeren ikke forkortes unødigt.
Der ydes et transporttilskud på kr. 300,- til hingste, der fragtes over Storebælt.
Hvis de enten:
a. Opnår avlsgodkendelse ved hingstekåringen eller kåring.
b. Har opnået 22 point eller “8” i helhedskarakter ved et anerkendt plageskue
c. Ved forbesigtigelse af unghingste, er blevet opfordret af kåringskommissionen til at møde til næste hingstekåring.

11.3 Stationsafprøvning aflagt efter den 1.1.2007.
For at hingste kan fremstiles til hingstekåring for endelig kåring, kræves det, at de have aflagt en stationsafprøvning med
min 7,5 point eller et gennemsnit mellem ridelighed og specialdeciplin på 8 og ingen delkarakter under 5.
For avlsgodkendt Engelsk fuldblodshingste (XX), fuldblodsarabere (OX), angloaraber (AA) samt shgaya gælder, at
såfremt hingsten aflægger en stationsafprøvning med en pointsum på mindst 6,5 og ingen delkarakterer på under 5, kan
hingsten ved fremstillingen kåres.
Ved avlsgodkendelse gælder det for hingstene, at der betales 1. rate af 30 dage stationsafprøvningen ved
avlsgodkendelsen. 2. rate betales inden indsyningen.
Hingste der lider af krybbebidning, vindslugning eller vævning (bjørnerokning) kan ikke anerkendes.
Hingste med arvelige/måske arvelige sygdomme kan hjemsendes i samråd med træningsleder, teknisk udvalg og
dyrlæge.
De hingste, der ikke opnår det ønskede resultat til stationsafprøvninger og dermed ikke møder igen til færdigkåring.
- er velkomne til at stille en ny stationsafprøvning det følgende år, uden først at fremstille til eksteriørbedømmelse.
- er velkomne til at stille til færdigkåring når de har vist, at de formår at gøre sig gældende på nationalt eller internationalt
niveau i ridning.

Prisoverslag, som kun er lavet som et oplæg til hvad en hingst kan komme til at koste inden den er
færdigkåret i diverse udgifter.
Træning og klargøring afhænger jo helt af hvordan du har hingsten opstaldet, om du selv kan træne og
klargøre den osv.
1. år
DNA
CA
Tilmeldingsgebyr
Medlemskab af DSP
Evt. træning til kåring
1. rate stationsafprøvning
Link til www.sportspony.dk
Optagelse på Landscentret I
Hest hingsteliste
Evt. tilridning før
stationsafprøvning
2. rate stationsafprøvning
2. år
Tilmeldingsgebyr
Medlemskab af DSP
Evt. træning til kåring
Link til www.sportspony.dk
Anslået pris ialt

Anslået
udgifter
Ca. 500,- plus blodprøve/hårudtagning ved dyrlæge eller
besigtiger
Ca. 600,1050,- + evt. boks (450,-)
900,- med blad
Ca. 4000,- pr. mdr.
i 2011 4300,- betales før hingsten kan komme på
hingstelisten 2011
200,- frivilligt, DSP har dog oplevet at det er et stort ønske fra
medlemmer at kunne se data omkring hingsten
Hvis ikke den er optaget kan der ikke registreres føl efter
hingsten
Ca. 4000,- pr. mdr. – anslået pris, kan du selv træne og
opstalde hingsten, bliver denne udgift jo reduceret væsentlig
i 2011 anslået til 4300,- (fastsættes senere)

1050,- + evt. boks (450,-)
900,- med blad
Ca. 4000,- pr. mdr. – anslået pris, kan du selv træne7ride og
opstalde hingsten, bliver denne udgift jo reduceret væsentlig
200,- frivilligt, DSP har dog oplevet at det er et stort ønske fra
medlemmer at kunne se data omkring hingsten

500,600,1500,900,10.000,4300,200,500,6000,4300,-

1500,900,10.000,200,41.400,-

