Dansk Sports Ponyavl’s Generalforsamling
6. februar 2016 i Birkum Forsamlingshus
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Virksomhedsplan – fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag.
Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen.
Valgtale af kandidater der modtager valg
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Bestyrelse på valg: Hans Hedemand
Conni Lynge
John Villadsen
Kasper Petersen

Genopstiller ikke
Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller

Eventuelt

Ad.Pkt 1:
Anne Lund Sørensen er valgt som dirigent, Elin Kragh, Helle Mouritsen og Jette Hedemand er valgt som stemmetællere .
Ad.Pkt 2:
Pernille Lynge aflagde beretning for Avlsledelsen først, da hun skulle gå kl. 14.00.
Arbejdet i avlsledelsen har i 2015 været begrænset til to møder, de temaer vi skulle arbejde med var:
 At Fortsætte arbejde med at udvikle vores afprøvningssystem for hingste.
 At påbegynde samarbejdet med de nordiske avlsforbund
 At interesserer os for udviklingen inden for linerbedømmelse.
 At følge vores søsterforbund for at blive klogere på, hvad rører sig og hvor vi skal rette vores fokus særligt.
 Derudover blev vi af bestyrelsen bedt om at vurdere hvorvidt longering af hingstene ville kunne bidrage positivt til
bedømmelsen?
Avlsledelsen har ud over møderne været repræsenteret ved de afholdte arrangementer i 2015. Det første arrangement var som
bekendt hingstekåring sammen med New Forrest sidst i februar. Der var her tale om en meget lille årgang, hvor vi da også kun så
en enkelt hingst der slap gennem nåleøjet i 3 års holdet.
Hoppekåringerne bar ligeledes præg af en meget lille årgang, hvilket betød at der kun var ganske få udtaget til eliteskuet. I det
springbetonede hold betød det, at der kun var en springhoppe udtaget, nemlig Rolsteds Althea GRSDH 686. Rolsteds Althea var
udtaget til eliteskuet i både spring og dressur fra Sjælland, hvor hun som den eneste i DSPs historie kunne bryste sig med titlen
som både dagens spring- og dagens dressurhoppe, fordi hun aflagde to meget flotte afprøvninger. Selvom Rolsteds Althea var den
eneste spring hoppe viste hun med en medalje af guld at hun absolut var værdig til titlen som årets springbetonede hoppe. Årets
hoppe i dressur var den særdeles velgående Lundi GRSDH 690, som prisværdigt blev mønstret og fremvist under rytter af sin kun
11 årige rytter.
Det var interessant at de nye regler, der stiller krav om ”R” status for at kunne opnå medalje, betød at kun en enkelt hoppeejer
ønskede at udsætte fremstillingen til senere. Dette ses som et tegn på at tiden var rigtig i forhold til denne regel.
Føllenes årgang var også noget lille og temmelig smalt repræsenteret, hvad faderhingste angår. Vi ser derfor ikke årgangen som
repræsentativ for populationen eller deres kvalitet. Årsagen til dette skal muligvis findes i sammenlægning at følskue og
hoppekåring hvilket kan gøre det vanskeligt for nogen at udstille og klargøre til begge dele. Håbet er at vi om tre år ser nogle af de
manglende føl som færdige hopper og hingste.
Et af de mål vi satte for 2015 var at få sat fokus på hingstenes afprøvningssystem. Avlsledelsen er kommet frem til, at på
baggrund af de meget små årgange vi har pt, er det risikabelt at påbegynde et større udviklings arbejde. Statistisk vil det, efter
vores opfattelse, være forbundet med for stor usikkerhed ved de små årgange. Det betyder ikke at vi skrinlægger arbejdet med
modernisering, men at vi arbejder videre med det.
Et andet mål var at interesserer os for lineærbedømmelse. Vores dommere Else Libach Hansen, Jens Søgård og Poul Graugård har
i 2015 været med ved bedømmelserne i DV og vi håber der igennem at kunne følge udviklingen og erfaringerne med denne måde
at dømme på. Vi ser frem til at kunne dele deres erfaringer med os.
Interessen for avlsforbundene omkring os har vi i Avlsledelsen ikke haft mulighed for at udforske i 2015, kun et enkelt tiltag er
der taget de første spadestik til, nemlig en mulig fremtidig deltagelsen i UVM for ponyer, hvilket I vil hører mere til i nærmeste
fremtid, da bestyrelsen har sat et arbejde i gang om dette.

Den sidste opgave var at se på muligheden for at longere hingstene som en disciplin i forbindelse med kåring. En af de fordele
som DV har gjort er at hingstene vises i samme element som de trænes i, hvilket skulle give mere rolige og velafbalancerede
heste. Avlsledelsen har drøftet muligheden for at drage lignende erfaringer i DSP. Vi mener dog ikke tiden er til denne
fremstillingsform i Dansk Sports Ponyavl. Vi har valgt at følge udviklingen i DV og vil gerne drøfte emnet igen senere.
Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak til Eigil Sørensen der efter mange år i Avlsledelsen har valgt at takke af.
Eigils arbejde som dommer og viden, dels om avlen, men også om organisationen vil vi komme til at mangle fremover.
Og når nogle går, kommer der nye til og i den anledning vil vi byde Lene Thaulow velkommen. Lene kommer med en baggrund
som dyrlæge og pt. er hun også dommerelev og ikke mindst avler af både New forrest og Sportsponyer. Vi ser frem til et godt og
konstruktivt samarbejde med Lene.
Avlsledelsen har indstillet Louise Østgaard Larsen og Poul Graugaard som overdommere, samt Maria Hyllested Hansen som
uddannet dommer nu
Avlsledelsen sagde tak for samarbejdet til Eigil Sørensen og Anita Kjær Hansen som ligeledes har ønsket at træde ud af
Avlsledelsen.
Jens Søggard er trådt ind Avlsledelsen igen, samt Lene Thaulow er trådt ind som nyt medlem, og de ønskes begge velkommen.
Visionerne for 2016 vil være
 fortsat se på udviklingsmuligheder vedr.afprøvningssystemerne, specielt for hingstene
 løbende evaluere på vores nuværende systemer
 stadig have fokus på udviklingen indenfor lineær bedømmelse
 undersøge indekstal og se hvordan/om vi nu har nok til at kunne bruge tallene
 have fokus på deltagelse i U-VM
Små årgange – problematisk - længere tid om at kunne evaluere
John Villadsen aflagde beretning for foreningen:
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 .
Begge beretninger blev godkendt af generalforsamlingen.
Efter beretningerne blev der uddelt opdrættermedaljer samt elitestatusplaketter ud..
Ad.Pkt: 3
Hans Hedemand fremlagde det reviderede regnskab for 2015.

Der var et mindre overskud end forventet. Der manglede klassesponsorer til vores championater i år, samt vores hovedsponsor ved
championaterne i 2014, Alm. Brand ikke var med sidste år. Vi havde til gengæld fået en ny hovedsponsor, Equsana, som gav en
lidt mindre pengesum, men til gengæld gav masser af dækkener, samt ærespræmier.
Equsana ønsker ikke at være hovedsponsor i år, da de er hovedsponsor ved EM for ponyer på Vilhelmsborg i august.
Budget for 2016 forventes at være med et lidt større overskud end sidste år.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad.Pkt.4:
Hans Hedemand beretter, at der arbejdes med at finde et nyt system til at køre foreningens regnskab på. I øjeblikket er der to
systemer, som han mener kan komme på tale, og det undersøges, hvad de kan.
Han kom med to muligheder omkring fastsættelse af kontingentet.
Første forslag er, at kontingentet nedsættes med 100 kr. for 2017, og vi beholder Hest og Rytter som medlemsblad.
Et andet forslag er, at man ingen medlemsblad har, men så i stedet for vil modtage et nyhedsbrev pr. mail.
Generalforsamlingen stemte for, at kontingentet nedsættes med 100 kr. for 2017, samt vi beholder medlemsblad.
Ad.Pkt.5:
Indkomne forslag til Generalforsamlingen:
Forslag til vedtægtsændring i Dansk Sports Ponyavl ved førstkommende generalforsamling
lørdag den 6. februar 2016
Nuværende tekst:
§8 Ordinær generalforsamling afholdes den første lørdag i februar måned med følgende dagsorden:
Foreslås ændret til:
§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes senest sidste lørdag i februar måned med følgende dagsorden:
Begrundelse: Kan være svært at finde et egnet sted midt i landet når vi er låst til en bestemt dag.
Forslaget er stillet af Hans Hedemand
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad.Pkt. 6:
Følgende kandidater stillede op
Hans Hedemand
Conni Lynge
John Villadsen
Kasper Petersen
Linea Fogh Pedersen
Anett Bjerring Christensen

Ad.Pkt.7:
De opstillede kandidater fremkom hver især med, hvad de mener, de kan og gerne vil byde ind med.
Ad.Pkt.8:
Valgt til bestyrelsen :
Hans Hedemand 27
Conni Lynge 26
John Villadsen 26
Kasper Petersen 17
Valgt som 1. suppleant:
Linea Fogh Pedersen 7
Valgt som 2.suppleant :
Anett Bjerring Christensen 1
Elin Kragh og Helle Mouritsen er igen valgt som revisorer.
Ad.Pkt.9:
Vores medlemsblad blev diskuteret. Der var delte meninger om, hvad man gerne vil have som medlemsblad.
Nogle ønsker et magasin, som vi hidtil har fået, da det er et blad som vi vil gemme, andre mener det er fint med Hest og Rytter, da
den vil komme ud til mange flere, da den ligger på de fleste rideskoler og rideudstyrsforretninger m.fl. og er gratis. Der er forslag

om at vælge nogle personer, som vil varetage at få lidt pr ud på Facebook m.m.
Sponsorer kan få lidt reklame, mod at sponsorere.
Andre mener, at den vi har nu er fin nok, der er ca. 1500 medlemmer i denne gruppe.
Der er forskel på sider og grupper på Facebook. Sider kan måske nå ud til mange flere end grupper.
Bestyrelsen bør tage kontakt til Anne-Sofie Lambertsen, som spørges om hun kan hjælpe med en evt. Facebookside.
Anita spørger Anne-Sofie, Tanya Sørensen vil gerne hjælpe.
Omkring 40 års jubilærum i år, vi efterlyser gode ideer.
Rosetter til alle udstillede DSP-ponyer i år en mulighed. Pernille Lynge er på opgaven mht en evt. roset.
Showgruppen på Roskilde Dyrskue har gang i noget omkring jubilæum på skuet. Ligeledes showgruppen på Landskuet i Herning.
Forslag om at man virkelig kommer frem med sine ponyer i år, kom med hingstene, medaljehopper m.fl. så man får vist de bedste
af de bedste. Også vigtig at fokusere på rytterne, som rider DSP’ere
Forslag om at starte op med at få resultater ind på DSP’erne. Rosetter til dem, som ligger højst i hver kategori, som melder ind .
Der bliver måske tildelt et kvarter ekstra på Landskuet til DSP’erene i år.
Forslag om f.eks. at skrive om den første DSP-kårede hingst /hoppe.
Showgruppen fra Roskilde vil gerne lave et show til eliteskuet.
Forslag om bus til Roskilde Dyrskue fra Jylland
Bestyrelsen er i dialog med Casper Cassøe omkring EM-for ponyer. Møde med bestyrelse og Casper Cassøe er aftalt.
Der skal findes mange personer, som kan hjælpe til EM evt.
Nogle af de bedste ponyer som går i sporten bør inviteres til at være med til opvisning på Vilhelmsborg.
Fest om aftenen til eliteskuet.
Tanya Sørensen håber, at medlemmerne vil benytte sig af at tegne et OK-kort , det giver trods alt min. 250 kr til foreningen.
UVM i Verden. Der arbejdes på at få ponyer med, Rikke Carlé har kontakten til UVM- arrangørerne. Dette er for ponyer, og
rytterne må maks. være 18 år. Rikke venter på svar derfra.
Der blev spurgt, om ikke man kunne lade være med at trykke alle de kataloger til udstillerne, da de fleste alligevel har printet et
selv, når de kommer på dagen. Forslag om, at man på tilmeldingen kan vælge/fravælge et katalog. Conni L. laver en ny
tilmeldingsblanket til sommerens arrangementer med denne mulighed på.

Referent Conni Lynge

