DSP Bestyrelsesmøde 22.08.2014

Tilstede: John Villadsen, Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen, Lars Thomsen,
Kasper Petersen, Anett Bjerring Christensen og Conni Lynge.
Afbud fra : Linda Eghoff, Daniel Seehagen,
Bestyrelsesmøde d.22.08.2014 kl. 17.00 hos John.
Dagsorden :
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.2 Evaluering af Hoppekåring og Følskuer
Pkt.3 Evaluering af Sadelkåringerne
Pkt.4 Evaluering af Stationsafprøvningerne i juni
Pkt.5 Bordet rundt
Pkt.6 Næste års arrangementer
Pkt.7 DSP's holdning til pony klasser under DRF, for voksne ryttere(Sverige)
Pkt.8 Bestyrelsesmedlemmer, sammensætning, opgaver, ansvarsområder fremadrettet
Pkt.9 Medlemsbladet
Pkt 10 Sponsorat til Nordisk Mesterskab 2015
Pkt.11 Evt.
.
Ad.Pkt. 1: Referat er godkendt og underskrevet.
Ad.Pkt. 2: Der er mange ting i gang på dagen, og klasserne skal ikke hedde det samme i
dem, som starter rideafprøvning, som dem til eksteriørkåring. De laves forløbende til
næste års kåringer. Det er positivt, at man som på Sjælland har afholdt følskue,
sadelkåring og eksteriør samtidigt. Det foreslåes , at vi flytter kåringerne i juni til
begyndelsen af august.
Hopperne må vises løse med bandager, gamacher og klokker ligeledes under ridning.
Ikke på fast bund og under oprangering.
Dette da det ikke forventes flere føl pr.sted til skuerne til næste år, og der skal også
tænkes økonomi.
Der forsøges at flytte pladsen for region 2 lidt længere nord på end i Hammelev.
3. weekend i august foreslåes. Bestyrelsen bakker op om dommernes beslutning omkring
tre afviste forædlerhopper ved kåringen på Finstrupgaard. Avlsledelsen kommer med
endelig afgørelse efter næste avlsledelsesmøde.
Ad.Pkt. 3: Der foreslås at de tre testryttere på pladserne i år, sættes på til næste år igen,
da det har fungeret fint i år, hvis de kan og vil. Det har fungeret fint med at de, som har
springhopper med, at de kan vælge løsspringning eller springning med rytter. Positivt, at
der er ca 2/3 af de tilmeldte hopper, som i år er blevet redet.

Ad.Pkt. 4: Alle fremstillede ponyer var i fin stand ved afslutningen. Ejerne var meget
positive under hele forløbet. Fint med, at man afholdt afslutningen sammen med
hoppekåringen. Skønt med en engageret træningsleder.
Ad.Pkt. 5: John: Der kommer et indlæg i oktober nummer af vores medlemsblad, om
formanden, da mange har spurgt John, hvem han egentlig er. Hestemagasinet vil lave en
artikel omkring championatet. John og Per Nielsen holder et kort møde ved Eliteskuet
omkring PR. Klassesponsorer til Championatet har Per N. styr på. Folder fra Alm.Brand er
endnu ikke modtaget.
Hans: Vil gerne, at bestyrelsesmedlemmerne får sendt deres kørte kilometer for DSP
sendt afsted noget oftere, så han kan få regnskabet ajourført .
Lars: Han hjælper Daniel med salgsdagen på Sjælland d. 20. september. Det går fint med
at få hjælpere til de forskellige arrangementer.
Arrangementet i Bededagsferien med springundervisning en dag, dressur en anden dag
og HMS den tredje dag var super godt, og det forsøges at lave et lignende arrangement til
næste år.
Louise: Jens Ole er i gang med noget omkring et kursus for Avlsledelsen med
undervisning omkring gangarter. Championatet er igan, og der er rimelig med tilmeldinger
til det første kvalifikationsstævne i Ikast. Fra Avlsledelsen er der afholdt et møde sammen
med dommerne, og det var rigtig godt , at de var med.
Avlsledelsen indstiller til bestyrelsen , at ved hingstekåring og stationsafprøvning for
hingstene, at der ikke nødvendigvis udnævnes en Årets gangartshingst og/eller Årets
Springhingst, da der bør være en vis kvalitet for at blive udnævnt som en af Årets hingste.
Dette afgøres af medlemmer af avlsledelsen og dommere i samråd.
Avlsledelsen foreslår, at hingste, som opnår avlsgodkendelse, som har Kantje’s Ronaldo
blod i afstamningen , testes for Myotoni.
Anett: Ang. pauserne ved vores arrangementer, hvorfor sendes der ikke invitationer ud til
hingsteejerne, at de kan komme og vise deres hingste. Dette prøves til næste år.
Conni: det står i vores propositioner til hoppekåringerne, men vi prøver at sende
invitationerne ud til hingstejerne.
Kasper: Forespørgsel fra Sjælland på, at vi måske prøver at lave et fælles
følskue/plageskue med andre forbund. Foreslår et kvalifikationsstævne til Championatet
mere på Sjælland. Louise: Der er ikke ponyer nok på Sjælland til det.
Conni: Syntes at det har kørt godt ved de forskellige arrangementer , og det har kun været
positive udmeldinger.
Ad.Pkt. 6: Omkring hoppekåringer , omtalt under hoppekåring omkring hopperne,
hingstekåringen, der vilblive spurgt til NF igen. Eliteskuet foreslåes til at ligge 14 dage
efter hoppekåringerne. Stationsafprøvning for hingstene foreslåes til sidste sidste uge i
august eller 1.september hos Nikolai igen. Der kan tages hopper ind sammen med
hingstene. Der foreslåes en stationsafprøvning i foråret på Sjælland. Undersøges med en
på Finstrupgaard i foråret. Generalforsamling og medlemsmøde afholdes første lørdag i
februar. Hans kontakter Middelfart Ridecenter. Fællesmøde for avlsledelse og bestyrelsen.
d. 10.januar .
Ad.Pkt. 7: Bestyrelsen foreslår, at voksenryttere skal kunne starte ponyer i
uddannelsesklasser ved C-stævner. John tager kontakt til Per, som har haft dialog med
DRF. Der skal selvfølgelig i den forbindelse kikkes på harmonikrav mellem rytter og pony.

Louise og John tager emnet med til det næste Landsudvalgsmøde.
Ad.Pkt. 8: Lars hjælper Daniel med salgsdag, John med i PR . Conni har
stationsafprøvning.
Ad.Pkt. 9: Nuværende aftale med Hestemagasinet udløber pr. 31.12.14. John og Hans
tager et møde med Hestemagasinets ejer snarest. Der skal laves en aftale for næste år.
Ad.Pkt.10: Der er Nordisk Mesteskab for ponyer i Danmark til næste år. Skal DSP
sponsorere til disse tre stævner, dressur,spring og military, Pr-udvalget arbejder videre
med dette.
Ad.Pkt.11: intet.
Næste møde , et telefonmøde d. 16.dec kl 20.00
Møder til næste år: 10. januar, konstituerende møde i februar, juni, oktober ved
championatsfinalen i springning, samt telefonmøde i december.

Referent Conni Lynge

