Møde, Avlsledelsen, 14. november 2014

Tilstede: Pernille, Jens Ole, Louise, Jens M. og Anita
Ej mødt: Ejgil
Referent: Pernille

Dagsorden:
1. Arrangementer siden sidst – evaluering heraf
a. Stationsafprøvning inden sommer
b. Hoppe-/sadelkåring
c. Følskue
d. Stationsafprøvning efter sommer
e. Eliteskue
2. Dommerkursus
3. Springponyprogram
4. Nyt fra stambogsudvalget – herunder diskussion om regler for godkendelse af
afstamning af hopper, punkt 5 i avlsplanen
5. Nyt fra bestyrelsen
6. Beretning for året
7. Eliteansøgninger
8. Eventuelt

Punkt 1 a
Fine ponyer efter prøvning. Gode tilbagemeldinger fra avlere/ejere.
Avlere og ejere havde taget det til sig, at ponyerne er longeret og sadelvant inden prøven.
Kommer sandsynligvis igen i foråret 2015. Datoer og træningsleder er dog ikke valgt endnu.

Punkt 1 b
Vedr. tilbagemelding vedr. de 3 meldte fuldblodshopper, laver Pernille udkast på tilbagemelding, som
sendes til avlsledelsen, ligeledes skal udkastet godkendes af en af overdommerne, fra den pågældende
kåring.
Det har fungeret rigtig godt, med de testryttere som vi har haft.
Positivt at den samlede procentdel af medaljehopperne har R-status (62,5 % / 57,1 %)

Punkt 1 c
Meget spredning blandt hingsteføllenes type, men mere ensartethed ved hopperne.
Positiv tilbagemelding vedr. bundforhold, både fra dommere og ejere.

Punkt 1 d
Afprøvningen lagde tidligt på året, ikke hensigtsmæssigt for hingstene af hensyn til bedækninger.
Hingstene så godt ud og har haft gode betingelser.

Punkt 1 e
Procentdelen af rideafprøvede ponyer er steget, hvilket giver et mere sikkert grundlag i forhold til
bedømmelse og i forhold til tildeling af medaljerne (62,5 % / 57,1 %)
Generelt fine tilbagemeldinger herpå.

Punkt 2
Kurset vedr. gangarter skal afholdes, og der arbejdes stadig på selve setup-et.

Punkt 3
Indstilling til bestyrelsen:
Vedr. indføringen af at 4 års og ældre kan vælge at blive løssprunget til sadelkåring og 1-dagsafprøvning,
indføres der et krav om at disse, for at komme ind i springponyprogrammet, skal have 7,85 som samlet
resultat, både hvis de vises under rytter, men også hvis de løsspringes.
For de 3 års, indstilles til at det fremover hæves til 7,75 i samlet karakter.

Punkt 4
Problematik vedr. at brug af Welsh-hingste, idet de ikke er afprøvede. Dette kan dog ikke ændres, pga. EUregler, ingen punkter fra stambogsudvalget udover.

Punkt 5
Arrangement, der var i bededagsferien, hvor der var undervisning hos Bjarne Nielsen, Hans Ley og Maibrit
Carter, afholdes igen.
Hestemagasinet laver artikel om championatet, hvor der bl.a. oplyses og fremhæves at det er muligt at
kvalificere sig til springchampionatet, ude til almindelige stævner.
Der laves en ekstra indsats i forbindelse med Nordisk Mesterskab i DK næste år. Fx gives underlag i
præmier, der laves en stand og et mødested for DSP’ere, og vi skal bl.a. passe stalden. Derudover arbejdes
på at vi måske får lov at bruge opvisningsbanen som betaling herfor.
Mht. udnævnelse af ”Årets X-hingst”, er det ok ikke at indstille hertil, hvis kvaliteten ikke er god nok.
Test af Kantjes Ronaldo afkom er godkendt af bestyrelsen og er effektueret under proportionerne til
hingstekåringen for 2015.

Punkt 6
Denne er udarbejdet og kommer i bladet, når den er godkendt af bestyrelsen.

Punkt 7
2 eliteansøgninger.
Bomgaardens Bonita - godkendt
Farahnaz Du Bois - godkendt

Indstilling til bestyrelsen:
Point til elitestatus, bør hæves, så den giver 30 point, så der ikke kan sås tvivl om, om R-status tæller på de
pågældende elitedyr.

Punkt 8
Intet hertil.

Punkter til næste møde/fællesmøde den 10. januar:
Metoden vedr. medaljeaspiranter og tildelingen af medaljer m.m.

