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1. Siden sidst 

Generelt: 

Målere kan blive et problem på sigt, pga. de nye tiltag hertil. 

Det skal altid være en uafhængig part, der skal måle, for at undgå problemer. 

 

Hingstekåring: 

Få hingste, hvilket bl.a. skyldtes at vi nu er i gang med de små årgange. 

Fint at arrangementet er med New Forrest – det giver et godt billede af, hvor de er i avlen og hvor vi 

selv er i forhold til. 

Guldmedalje-hingst i år. 

Fint niveau på dyrene. 

 

Hoppekåring og følskue: 

Fine arrangementer. 

Kåringsmanualen skal tilrettes, så en hoppe både kan blive dagens spring- og dagens dressurhoppe. 

 

Eliteskue: 

Fin stemning.  



Problem med få tilmeldte, hvilket måske kan henledes til kravet om rideafprøvning. 

Stationsafprøvning og kåring: 

Generelt fint niveau. 

Ponyerne til stationsafprøvningen var fint passede og der var en fin stemning omkring hele setup’et. 

 

Championat: 

Fint arrangement. 

Nogle har stillet forslag om, at det måske bliver en mulighed for ponyerne, at de ser hallen under hånd, 

inden de skal ride. 

 

Andet: 

Vi blev inviteret til UVM, men desværre fik foreningen besked ret (meget) sent, hvorfor der ikke nåede 

nogle ponyer med. 

 

2. Vedr. medaljetildeling af hingste, målt for høje til kåring 

”I afsnittet for kåringsstrategi for hingstene  

11.9 Medaljer. Bedømmelsen af hingste med henblik på tildeling af medaljer, finder sted ved hingstens 

endelige kåring. Hingstene kan tildeles medaljer af guld, sølv eller bronze. Opdrættere af de hingste, 

som er født med Dansk Sports Ponyavls logo, hestesko og bølge i passet, og som er færdigkårede, kan 

desuden tildeles opdrættermedalje i guld, sølv eller bronze. Opdrættermedalje uddeles ved 

generalforsamlingen det efterfølgende år. 

 

Mit synspunkt er, at en DSP–hingst, som bliver målt for stor til sin kåring (jeg mener kåring, ikke 

avlsgodkendelse) ikke burde kunne modtage en opdrættermedalje, lige så vel som en hoppe ikke kan 

udtages til Eliteskuet ved sin kåring, hvis den bliver målt for stor.  

Vi har problemer nok med, at vores ponyer bliver for store, og syntes ikke, at det er at gøre avlen en 

tjeneste, at honorere en for stor hingst med en medalje, det kan ikke være vores avlsmål.” 

(Forslag fra Conni Lynge) 

 

Er den målt som pony første gang, er det det mål, som gælder. Det er samme problematik med 

hopperne. 

 

Derimod skal det oplyses for alle, hvis en hingst er for stor. 

 

  



3. Elitehingste – dispensationskrav 

”Omkring Elitehingste, så mener jeg at vi skal have fjernet det med, at hvis en hingst ikke selv har 

kunnet vise resultater ridemæssigt, kan der søges dispensation.  

Synes det bør være sådan, at hvis en hingst ikke selv har vist noget ridemæssigt, så kan den uden 

dispensation opnå elitestatus, hvis hingstens afkom har vist tilstrækkeligt til, at den kan opnå det med 

dobbelt så mange point på afkom. Det vil efter min overbevisning kunne fortælle lige så meget om 

hingstens nedarvningsevner, både ved det ridemæssige og eksteriørmæssige på afkommene.” 

(Forslag fra Conni Lynge) 

 

Ved afstemning med håndsoprækning, blev forslaget nedstemt. 

 

4. Hingste fra Tyskland, positivliste 

”Mht. til godkendelse af afkom til f.eks. EU-hingstene, så syntes jeg godt, at vi kunne åbne for de tyske 

Sieger og Reservesiegerhingste, de burde være på fuld højde med vores egne.” 

(Forslag fra Conni Lynge) 

 

Ansøgeren skal kunne fremskaffe dokumentation for præmieringen og hingsten skal være på vores 

positivliste. Avlsplanen skal derfor tilrettes. 

 

5. Vallakker – label for R 

”Vallakker, kan de ikke også få en label i deres pas for R?” 

(Forslag fra Conni Lynge) 

 

Vi synes det er fint – ejerne skal blot selv betale herfor. De henvender sig hos SEGES og får det i. 

 

6. Oprangering valgfrit - dommerens valg 

Problematikken er om ponyen oprangeres i dressur, eller spring. 

Punktet er diskuteret under punkt 1, og vi synes det er dommerens valg, sammen med udstilleren, at 

vurdere om den oprangeres i spring, eller dressur. 

 

7. Problematik rideafprøvning, eliteskue  

Problematikken er nu, at ponyen skal vises under rytter til eliteskuet. 

 

Vi synes det skal være en mulighed for udstilleren at vælge, om ponyen enten fremvises under rytter, 

eller løs til eliteskuet, da vi allerede har set ponyen kan rides. 



8. Ridelighedskarakter deles i spring og dressur for træningsleder 

Træningslederen til stationsafprøvningen ønsker dette, så det er mere synligt, hvad rideligheden er i 

den enkelte disciplin. 

 

9. Beretning og mål for kommende år 

Beretningen laves af Louise og Anita. 

 

Målet for 2015: 

”I år har vi særlig fokus på stationsafprøvningen og hvordan dette foregår. Yderligere har vi fortsat 

fokus på kvaliteten af avlen og det ridemæssige islæt.” 

 

Generelt synes vi afprøvningssystemet fungerer fint som det er pt. 

 

Mål for kommende år: 

Løbende at evaluere på vores nuværende systemer og tilrette, hvis vi synes der er behov herfor. 

Vi har nu små afgange som en problematik, hvorfor vi naturligt vil være længere tid om at kunne 

evaluere. 


