DSP Bestyrelsesmøde 20.11.2015

Tilstede: John Villadsen , Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen, Kasper Petersen, Lars
Thomsen, Anett Bjerring Christensen og Conni Lynge.
Afbud fra : Pernille Lynge, Mette Sørensen
Bestyrelsesmøde d.20.11.2015 kl. 16.30 hos John.
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.2 Økonomi
Pkt.3 Evaluering af Stationsafprøvning
Pkt.4 Evaluering af Hoppekåring og Følskuer
Pkt.5 Evaluering af Eliteskue
Pkt.6 UVM i Tyskland
Pkt.7 Championat
Pkt.8 Næste års hingstekåring, samt afvikling deraf, m.fl.
Pkt.9 GF 2016, herunder kandidater /genvalg
Pkt.10 Sponsorteam
Pkt.11 EU-ansøgninger, samt indberetninger af bedækninger fra DSP-hingste på hingstelisten
Pkt.12: DRF
Pkt.13: Sportsfond
Pkt.14: DSP 40 år
Pkt.15: Medlemsbladet
Pkt.16: EM for ponyer
Pkt.17: Evt.
Pkt.1 : Referat godkendt og underskrevet.
Pkt.2 : På nuværende tidspunkt er der ikke opgjort for året endnu, der er foreløbig positive tal.
Pkt.3 : Der blev desværre ingen stationsafsprøvning i foråret, da der kun var blevet tre tilmeldt.
I august var der tilmeldt en hoppe og 6 hingste. Det har været et godt forløb med ponyerne. En
enkelt havde problemer med tænder, og der indskærpes til, at tænder SKAL være tjekket lige
inden indsyning. En enkelt blev desværre halt under løsspringningen, da den trådte forkert. Ellers
fin afvikling. Fungerer fint med samme fremmedrytter til både dressur og springning.
Træningsleder ønsker ridelighedskarakter delt op i dressur og spring. Dette laves til næste år.
Pkt.4 : Der var lidt færre hopper tilmeldt, men flere føl. Arrangementerne forløb planmæssigt.
Fungerede fint med følskue og kåringerne på samme tid. Samme testrytter ønskes til alle
kåringspladser. Oprangering af hopper, manualen skal tilrettes. Hvis en hoppe stiller op i to
discipliner til sadelkåring, da vil det være dommernes vurdering, om en hoppe oprangeres i en
eller begge discipliner. Ved følskuerne, springføllene kan sættes i kataloget, så de kommer i
rækkefølge.Der overvejes om føllene skal vises på fast bund.
Pkt.5 : Eliteskuet , der var få hopper, pga overgangsordningen med at hopper skal være redet
inden de kan stille til Eliteskuet. Der er forslag fra Avlsledelsen om, at det bliver valgfri, om en

hoppe skal rides eller vises løs ved eliteskuet. De er jo set under rytter en gang. Det vil dog stadig
være en fordel at vise dem under rytter. Det er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen henstiller dog
til, at denne ordning evalueres af Avlsledelsen efter Eliteskuet 2016. Der er forslag om at alle 2-års
og føl vises mønstret 1½ omgang inden de udtages til finalen. De som udtages til finalen vises
stadig igen 1½ omgang i finalen. Beskrivelse af de føl og 2-års, som ikke går i finalen gives inden
de forlader hallen.
Pkt.6 : Der kom en forespørgsel med om DSP kunne finde ponyer, som kunne deltage ved UVM i
Tyskland i år ude ved Nordisk Mesterskab i Ålborg. Det var alt for sent, at vi fik denne melding, og
kunne derfor ikke nå at få nogle med.
Rikke Carlé spørges om hun vil tage kontakten til Tyskland, så vi kan få en officiel udmelding
derfra omkring invitationen dertil. UVM er måske i Holland næste år. DSP kan ikke afholde udgifter
dertil. Der kan dog søges til transportudgifter til de udtagne DSP-ponyer.
Pkt.7 : Det nye med, at de 7-års og ældre var et godt tiltag, ligeledes til semifinalen, at man kunne
lave en salgsklasse, dette var der også fin tilslutning til. Der var drøftet på avlsledelsesmøde, om
det skulle laves lidt anderledes for ponyerne, om de kunne få lov til at komme ind og se banen om
fredagen inden semifinalen. De kan trækkes rundt på banen efter præmieoverrækkelsen fredag
aften. Fint med at bedste kat.II og kat.III pony også får dækken og ærespræmie i finalen. Det er
modtaget positivt af rytterne.
Der var lidt færre deltagere i år. Årgangene bliver jo desværre lidt mindre. Der foreslås, at der
bliver én mindre kvalifikation i Jylland. Sjælland flyttes til lidt senere end i år, og der laves den
sidste på Finstrupgaard. Dressur og springfinalerne holdes i samme weekend. Opvarming fredag.
Fantastisk med Anna, som havde styr på præmier og sponsorer. Det gav ro i sekretariatet.
Dressurudvalget har henstillet til DRF’s bestyrelsen, at rytterne skal ride med de sporelængder,
som følger klassens sværhedsgrad og ikke stævnets sværhedsgrad. Ros for at der er steward ude
i opvarmningen.
Pkt.8 : Hingstekåring d.5.marts i Ikast. Stationsafprøvning for hopper (min. 5 tilmeldinger) på
Finstrupgaard for hopper evt.15.april til 13.maj. Hoppekåring/følskuer Finstrupgaard fredag d.
12,august, Ikast lørdag d.13.august, Toftegaard på Sjælland søndag d.14.august.
Stationsafprøvning for hopper og hingste Finstrupgaard d.26.august til 23.september, Eliteskue
27.august i Ikast.
Pkt.9 : Kandidater: Hans ønsker ikke genvalg, Kasper, John og Conni er på valg også, og
modtager genvalg. Til generalforsamlingen er der forslag om at man vil se på muligheder omkring
40 års jubilæum og hvad der skal ske for at markere det under evt.. Der er forslag om foredrag
omkring ridelighed. Louise kontakter Jesper Holst Hansen. Der vil være egenbetaling for frokost på
100 kr.
Forslag om vedtægtsændring til, hvornår der skal være generalforsamling. Hans stiller forslaget.
Pkt.10 : DSP giver gaver til Hingstekåring til Årets Hingste, Eliteskuet også til Årets dyr, samt til
ærespræmier til de større dyrskuer.
Arrangementansvarlig laver liste til Sponsorteamet for, hvad der evt. skal bruges af ærespræmier.

Pkt.11 : Der er pt 4 eu-ansøgninger. Ansøger bør som minimum få besked når ansøgninger er
modtaget/behandlet. Der er givet besked fra SEGES omkring indberetninger af bedækninger, at
hoppe-ejerne får deres kvitteringer tilsendt inden for ca. 14 dage.
Pkt.12 : Kasper ønsker mht til måling af ponyer, som er målt for store, at de kan stille flere gange.
Som det er nu, så kan en pony, som er målt for stor, kun kan stille til én ankemåling og ikke mere.
Avlsforbundet er ikke medlem af DRF og har derfor ingen ret til at foreslå ændringer.
Pkt.13 : Kasper kom med forslag om en sportsfond i forbindelse med generalforsamlingen.
Vi mener ikke, at økonomien i det er til det nu.
Pkt.14 : Der er forslag fra Kasper omkring at lave ens show i Roskilde og Herning. Der er ingen
krav fra bestyrelsen om, hvad de showansvarlige vil lave. Der er forslag om, at de ponyer , som er
med til avlsarrangementerne i 2016 får en roset med 40 års jubilærumsskrift på. Har man et dyr
meldt til dyrskue, er man velkommen til at rette henvendelse til foreningen om at få rosetter til det
antal dyr, som fremstilles til det pågældende arrangement. Omkring et særskilt arrangement
omkring jubilæet, det tages op til medlemsmødet i februar. Der bør laves et festudvalg.
Pkt.15 : Medlemsbladet, dårlig korrespondance mellem John og ansvarlig for bladets redaktion.
Der er indhentet tilbud fra anden udbyder. John indhenter mere info.
Pkt.16 : DSP skal mødes med Caper Cassøe omkring, hvad det er han forventer , at DSP
skal/kan byde ind med. Louise, John og Lars deltager.
Pkt.17 : Fotograf, det er svært at få til vores arrangementer da der ikke sælges nok billeder.
Telefonmøde aftales til d.21.12. kl. 20.00. Hans sender telefonnummer og kode.
Fællesmøde med avlsledelse d. 23.januar. Evt. på Vilhelmsborg. Der er forslag om at der holdes
fællesmøde om formiddagen d. 23.01.16, og der om eftermiddagen er møde i avlsledelsen
sammen med dommerne.

Referent Conni Lynge

