
Fællesmøde med Avlsledelsen d. 23. januar 2016 kl. 12.00 hos John Villadsen 

Deltagere: John Villadsen, Louise Østgaard Larsen, Hans Hedemand,Pernille Lynge, Lars 

Thomsen, Conni Lynge, Kasper Petersen, Anett Bjerring Christensen, Anita Kjær Hansen, 

Jens Ole Sørensen,  

Afbud : Jens Mouritsen, Mette Sørensen 

Dagsorden: 

Pkt.1: Siden sidst 
 

Pkt.2: Avlsledelsens  sammensætning, struktur og målsætning: Hvad mener hvert medlem 
af avlsledelsen at den byder ind med og hvor er dens kompetencer. Skal der nye 
medlemmer ind i avlsledelsen. Er samspil mellem bestyrelse og avlsledelse godt nok. 
 
Pkt.3: GF: Herunder avlsledelsens beretning 
 
Pkt.4: Hingstekåring: 
 
Pkt.5: Stationsafprøvninger: 
 
Pkt.6: Hoppekåringer og sadelkåringer: 
 
Pkt.7: Følskuer: 
 
Pkt.8: Dommere: 
 
Pkt.9: Bordet rundt: 
 

Pkt.10: Avlsplan:  

Pkt.11: Evt. 

 

Ad.Pkt.1: Der har ikke været noget  hertil. 

Ad.Pkt.2: Opgaver er som hidtil, Jens Ole overtager EU-ansøgninger. Mål for avlsledelsen 

i 2017 vil at se på eventuelle udviklingsmuligheder vedr. stationsafprøvningerne, især for 

hingstene, fokus på  lineær bedømmelse, der skal undersøges omkring indeks tal, om der 

er nok data til at de  kan bruges til formålet, og om, hvordan data skal bruges. Om der er 

nok til, at man kan skabe et ordentlig grundlag for indekstal samt sikkerhed omkring dette. 

Derudover vil der være fokus på deltagelse i U-VM, for vores ponyer. Der vil løbende blive 

evalueret og tilrette vores systemer efter behov. 

 

Ad.Pkt.3: Beretning fremlagt, punkter omkring kåringer, følskuer og ridebedømmelser, Der 



ses lidt på, hvad Dansk Varmblod får ud af longering af hingstene til kåring. Fint man ser 

hingstene løse to gange.  

Ad.Pkt.4: Hingstene mønstres ikke på trekant-bane mere. Ellers ingen ændringer i forhold 

til sidste år. 

Ad.Pkt.5: Stationsafprøvningerne kører godt, og foregår på samme måde som sidste år. 

Ad.Pkt.6: Foregår på samme måde som sidste år. Der ændres også her i 

mønstringsmetoderne. 

Ad.Pkt.7: Foregår på samme måde som sidste år, undtagen føl vises nu på ovalbane. 

 

Ad.Pkt.8: Dommerbesætning fortsætter. 

Ad.Pkt.9: ingen bemærkninger 

Ad.Pkt.10: EU-hingste på positivliste. Tyske 3-års og 4-års hingste som er kåret som 

Sieger og Reserve-siegerhingste kan godkendes. Rideafprøvede hopper, som kommer til 

Eliteskuet, der kan nu frit vælges, om hoppen vises løs eller rides til eliteskuet. 

Følbeskrivelse på hingstene skal ikke laves mere.. 

Ad.Pkt.11: ingen bemærkninger. 

 

Referent  Conni Lynge. 

 


