Referat
Møde mellem dommere og avlsledelse i DSP
23. januar 2016 hos John Villadsen
Til stede - avlsledelsen:
Pernille Lynge, Louise Østgaard (også som dommer), Jens Ole Sørensen, Anita Kjær Hansen
Til stede - dommere:
Birthe Lyder, Jens Søgaard, Maria Hansen, Lene Thaulow, Poul Graugaard, Louise Østgaard, Ole Dall, Else Libach
Derudover var Conni Lynge til stede, grundet hun er koordinator for de forskellige kåringer.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dommere – bl.a. Maria - hvornår, hvordan, osv.
2. Dagens hoppe i Aalborg (palominoen), der endte med guldmedalje
3. Metoderne ved arrangementerne - evaluering heraf, samt evt. tilretning heraf
a.) Herunder forslag om at trekantsbane, ved ordinær kåring, erstattes med ovalbane, ligesom til
eliteskuet, hvor der løbes næsten 2 omgange for hånd
b.) Problematik rideafprøvning, eliteskue - hvad gør vi fremover?
- Problematikken er nu, at ponyen skal vises under rytter til eliteskuet. Vi synes det skal være en
mulighed for udstilleren at vælge, at ponyen enten fremvises under rytter, eller løs
c.) Generelt
4. Eventuelt/andet
Ad 1:
Dommerne nikker OK til Maria som officiel dommer. Maria siger tak for sin ”nye status”.
Maria har ytret spørgsmål og tanker herom. Mange af tingene kommer med erfaringen.
Maria ønsker bl.a. at sidde med, når andre dommere dømmer andre opgaver, for at vedligeholde
sin læring.
Avlsledelsen har derudover budt ind med, at Louise indstilles som overdommer. Dommerne har
udnævnt Louise til overdommer – godkendelsen indstilles til bestyrelsen.
Derudover tilbyder Poul Graugaard sig som overdommer, når han har mulighed for at være til
arrangementerne. Poul er godkendt af bestyrelsen på dagen.
Dommerne har desuden budt ind, at det kunne være en mulighed at kontakte Lars Pedersen, med
henblik på en ekstra springdommer.

Ad 2:
Dommere og avlsledelse har diskuteret ponyen.
Generelt er det sundt at diskutere i organisationen, hvad den ønsker med avlen, samt hvad der
skal lægges mest vægt på.

Ad 3:
a.) Dette er diskuteret. Vi afskaffer helt mønstringen i trav, da dommerne alligevel ser ponyen løs.
Ponyen skridtes derfor ind til dommerne og slippes så løs.
b.) Avlsledelsen henstiller til, at det er valgfrit, om ponyen vises under rytter, eller løs. Dommerne
er enige i, at det skal være valgfrit fremover.
c.)
Herunder nyt skema ved rideafprøvning, hvor der er tilføjet at træningsleder giver 2 karakterer
vedr. ridelighed.
Vedr. spring, er der enighed om, at der fremover kun skal være 3 karakterer for under og uden
rytter; teknik, kapacitet og galop.
Kapacitet i dressur ligges fremover under gangarter.
Følskue: føl og hopper slippes begge løs i ridehallen. Skridtes derfor ind og slippes så løs.
(Dommerne anbefaler at føl og hoppe ikke står inde flere dage inden )
Føllene tjekkes fremover på fast bund, hvor de skridtes forbi dommerne.

Ad 4:
Else Libach og Poul Graugaard har orienteret om lineær bedømmelse.
- Detaljeret bedømmelse, i forhold til idealerne – godt for avler/udstiller
- Skematisk udførelse, hvorfor der kigges meget i papirerne
- Karakteren kan variere, selvom krydset er sat i optimum
- Kræver tilvænning
- Database, hvor afkrydsningerne kan gå direkte ind
- Optimum skal laves for alle punkter, dette kræver tid
- Problematisk for føl og delvis for 2 års, fordi de stadig udvikler sig meget
- Fint for 3 års og ældre
- Der laves stadig en beskrivelse på 2-3 linjer, som kommer ind i databasen, sammen med
karakterer og den lineære bedømmelse

Lene Thaulow træder ind i avlsledelsen.

