
Championater 
 

DSP afviklede i 2003 ridechampionat for første gang. Antallet af 

startende ekvipager har været støt stigende og arrangementerne har 

nu nået en størrelsesorden, hvor alle de lyse timer bliver inddraget. 

Siden opstarten er deltagerantallet flerdoblet. Vi forsøger at udvikle 

os hele tiden så vi følger med udviklingen i rideverdenen. Og med 

den opbagning der er bag ved championatsudvalget ser vi positivt på 

fremtiden. I 2012 blev der åbnet op så alle ponyer under videncentret 

hest var startberettiget. 
 

Ridechampionater er for 4-, 5, 6 og 7-års ponyer. Ponyen skal være 

kåret eller efter en DSP-kåret mor og/eller far.  

Ponyens ejer skal som hovedregel være medlem af DSP, ellers kan 

der købes et gæste-medlemsskab. 
 

De indledende klasser foregår som hovedregel i 

august/september/oktober måned og finalen i oktober/november. Det 

sidste kvalifikationsstævne og finalen afvikles indendørs. 
 

 

Se i øvrigt på www.sportspony.dk  

 

  

 

 

 

 

                               

                         

        
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et Forbund 

For Ponyer 

Og Fremtiden 

SPORTSPONYAVLEN          

        I DANMARK Et Forbund 

For Ponyer 

Og Fremtiden 
 

Vil du vide mere så: 

 

 Klik ind på www.sportspony.dk 

 

 Eller kontakt Hans Hedemand tlf.: 65972666 

Vi ses til et af  DSP’s mange arrangementer 
 

http://www.sportspony.dk/


Hvad er DSP? 
DSP står for Dansk Sports Ponyavl.  

 

DSP blev stiftet i 1976.  

 

Tankerne med DSP er i korte træk at avle en dansk ridepony. 

 

DSP finder det nødvendigt at fortsætte avlsarbejdet fra 148 cm og 

nedefter i lighed med det avlsarbejde, der bliver gjort for den store 

ridehest, for at give ponyrytterne en optimal pony. 

 

For at avlsarbejdet kan have 

sin berettigelse, må det i 

videst muligt omfang 

forbindes med brugen af  

ponyen, for der igennem at 

kontrollere bedømmelse af 

eksteriør. 

 

Derfor tilstræbes det, at alle 

DSP- ponyer udover kåring 

får afprøvet deres 

brugsegenskaber ved DSP´s medaljeridning og championat, 

materialprøver og placeringer ved distrikts- og  landsstævner indenfor 

DRF. 

 

DSP ønsker, at vi gennem fælles hjælp til et støt og målrettet 

avlsarbejde kan nå frem til den ride- og/eller kørepony, som de 

danske og udenlandske ryttere har behov for. 

 

Vil du vide mere om Dansk Sports Ponyavl  

 

klik ind på           www.sportspony.dk 

 

eller ring til: Hans Hedemand  65972666 

Uddrag af DSP´s avlsmål og typebeskrivelse 

 Målet for avlen er moderne internationale rideponyer i alle 

størrelser (jævnfør DRF), velanvendelige til alle former for 

ridning og kørsel.  

 Den ideelle pony beskrives som ædel og harmonisk med 

stor udstråling. Der ønskes godt kønspræg, store kropspartier, en 

god bevægelse og et godt fundament. Eksteriøret skal give 

mulighed for et bevægelsesforløb med optimal indundergriben, 

afskub, elasticitet og sving.  

 Temperamentet skal være livligt og omgængeligt. Alle 

farver og aftegn anerkendes. 

 Bevægelsen for dressurponyen skal være opad gående med 

stor indundergriben og med bæring samt god knæ og haseaktion. 

Skridten skal være smidig, rummelig og taktfast. Traven skal 

være elastisk, taktfast og med god bæring. Galoppen skal være 

rummelig og taktfast med god bæring og balance.  

Endvidere lægges der stor vægt på god ridelighed, gålyst og 

mod. 
 Springegenskaberne for springponyen. En kraftfuld og 

smidig springning med stor kapacitet og god teknik. Der lægges 

vægt på en smidig og rummelig galop med god balance samt en 
naturlig forsigtighed, stort mod og god ridelighed. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til kåring i DSP 
 

DSP har åben stambog.  

Det betyder at man godt kan kåre ponyer, som ikke har forældre, der 

er kåret i DSP.  

Det betyder også, at man kan få ponyer uden anerkendt afstamning 

kåret i DSP, dette gælder imidlertid kun for hopper.  

 

 

DSP har et højt afstamningskrav til hovedafsnits dyr. 

Undtaget her fra er afstamning af ren XX eller OX. 

I DSP er det kun hopper fra hovedafsnittet, der kan være mødre til 

hingste. De behøver imidlertid ikke være fra DSP´s hovedafsnit. 

For at en hoppe kan komme i hovedafsnittet, skal den have 3 kårede 

led i moderlinien. Undtaget her fra er afstamning af ren XX eller OX. 

Hvornår er der kåring? 

Hingstekåring afholdes hvert år første weekend i marts/sidste 

weekend i februar.  

Der afholdes hvert år 3-4 hoppekåringer, fordelt over landsdelene, i 

juni måned, desuden en efterårskåring  sammen med en af 

kvalifikationerne til championatet. Der er mulighed for flydende 

kåringsplads efter ansøgning. Derforuden er der mulighed for at få sin 

hoppe  stationsafprøvet efterfulgt af en kåring. 

 

Udover kåringer afvikler DSP også:  
 

Følskuer og 2 års hopper 

Der afholdes følskuer med bedømmelse af føl og 2 års hopper efter 

DSP godkendte mor og far. Er kun moderen kåret i DSP, skal faderen 

kunne opfylde principperne for godkendelse af hingste fra andre 

avlsforbund Er kun faderen kåret i DSP skal moderen opfylde 

principper for godkendelse af afstamning på hopper. 

Følskuet bliver afholdt i juli/august måned fordelt over hele landet. 

 

Eliteskue 

Ved Eliteskuet deltager hopper, der er inviteret af dommerne fra 

kåringsrunden. 

Desuden deltager også  føl, som ved årets følskuer er inviteret af 

dommerne og der udpeges årets hoppe og årets hingsteføl. 

Der er også udvælgelsen af årets 2 års hoppe, der er inviteret ved 

årets følskuer og 

større dyrskuer. 

Eliteskuet afholdes i 

august eller 

september måned. 

 

 

http://www.sportspony.dk/

