
Årsberetning 2015 
Endnu et år er gået for Dansk Sports Ponyavl med mange dejlige arrangementer og oplevelser. 
Der har i år været fremstillet lidt færre dyr til vores hingste- og hoppe kåringer men stadigvæk kan vi 
heldigvis se, at kvaliteten hænger ved i vores avl,med fine beskrivelser og medaljer. 
Igen i år med et bredt antal hopper, der er blevet rideafprøvet, hvilket er positivt. 
Forårets stationsafprøvning blev desværre aflyst ,men ved den sene 30 dages stationsafprøvning 
havde vi en enkelt hoppe med og nogle enkelte hopper til en-dagsafprøvning samt sadelkåring. 
Hos hingstene på samme sted, havde vi 6 dyr til 30 dages test, hvilket var rigtig fint. 
Igen i år har der været udtrykt generel stor tilfredshed fra avlerne/ ejerne, med afprøvningsstedets 
håndtering af vores dyr. 
Ved følskuerne havde vi til gengæld en stigning i antallet af udstillede føl, hvilket var dejligt. 
Og nu vi er ved føllene er det jo desværre stadig et fald i bedækninger, der hænger ved i vores avls 
forening, som i de andre avlsforbund. 
Vores eliteskue var endnu engang en super dag, dog med knap så mange hopper som de foregående 
år, dette er en følge af, at der fra i år er krav om, at hopperne skal have deres ” R ” før de kan 
fremstilles ved eliteskuet . Føl var der til gengæld flere af, og super gode føl, ligeledes var der tre fine 
to-års hopper.  
Og som nævnt kan vi da sige at kvaliteten stadig er i top og fremtiden ser også ud til at være rimeligt 
godt sikret med føllene til eliteskuet. 
Igen i år har vi fra foreningens side været godt repræsenteret på de store Dyrskuer og landsskuer,af 
både pony shows, som har fået velfortjent kæmpe ros, udstillings ponyer, men også alle de dejlige 
DSP'ere der tropper op og er med til at skabe nogle super hyggelige dage sammen, kan absolut 
anbefales endnu engang. 
Personligt har jeg også selv i år deltaget i flere af skuerne og vender absolut tilbage, til stor glæde og 
fornøjelse. 
Ridelejren var endnu engang en succes og vil da også blive gentaget i 2016, heldigvis, stor ros . 
Championaterne har igen i år været afviklet til UG,med næsten lige så mange ekvipager som sidste år 
og så må vi jo huske at sige at hos de unge ponyer ( 4-5 års ) så vi virkelig en bred kvalitet som man 
virkelig må klappe af og glædes over som avlsforening. 
Det har været et spændende år i DSP og også at deltage i bestyrelsesarbejdet med en stor tak til hele 
bestyrelsen for 2015 for endnu en super indsats og som jeg er glad for at være en del af. 
Vores store hjælper skare godt styret af Lars Thomsen skal have en kæmpe tak for at stille til alle vores 
faste arrangementer og i 2015 havde vi så lige næsten en hel uge med døgn staldvagter til NM i 
dressur i Ålborg oveni, hvilket krævede rigtig mange fantastiske hjælpere og ved jo at vi kunne høste 
stor ros fra arrangørerne og deltagerne ,en hård men super uge. 
Så kære hjælpere, tusind tak. 
En stor tak til vores nye sponsor team for at sørge for mange fine præmier og sponsorater som vi ikke 
kan undvære i en forening som vores. 
Håber på at vi i 2016 kan udvikle vores sponsor team i foreningen. 
Til sidst vil jeg sige stor tak til alle, som har støttet op omkring vores fælles interesse, nemlig vores 
sportsponyer, såvel avlere og ejere , som ryttere og forældre dertil, og håber på at vi ses til alle vores 
forskellige arrangementer i 2016 . 
Tak for 2015. 
 
John Villadsen  
Formand. 

 


