DSP Bestyrelsesmøde
Tilstede: John Villadsen , Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen,Pernille Lynge ,
Kasper Petersen, Lars Thomsen , Linea Fogh Pedersen, Anett Bjerring Christensen og
Conni Lynge.
Afbud fra :
Bestyrelsesmøde d.23.04.2016 kl. 10.00 hos John.

Pkt.1: Konstituering af bestyrelsen
Pkt.2: Evaluering af Hingstekåringen
Pkt.3: Stationsafprøvning/sadelkåring
Pkt. 4: Nyt fra de forskellige udvalg
Pkt.5: Samarbejde med andre ponyforbund
Pkt.6: 40-års Jubilæum
Pkt.7: Nyt administrationsmodul
Pkt.8: UVM i Verden for 5-og 6-års ponyer
Pkt. 9: EVT:
Ad.Pkt.1: Bestyrelsen vil forblive, som den er.
Arbejdsområder : John fortsætter med sine områder
Louise fortsætter med sine områder
Hans fortsætter med sine områder, dyrskue Fyn
Conni fortsætter med sine områder
Lars fortsætter med sine områder, dyrskue Jylland
Pernille fortsætter med sine områder
Kasper fortsætter med sine områder, dyrskue Sjælland
Anett i hjælperteamet
Linea showkoordinater for Roskilde Dyrskue
Ad.Pkt.2: Flot tilmelding , tidsplanen holdt fint. Det er fint med at New Forest er med.
Dyrlægen skal helst se på hingstene inde i boksen. Dyrlægen behøver ikke tjekke
benstilling. Hingste, som kommer aftenen før må gå ind og se ridehallen, selv om spring er
sat op.

Ad.Pkt.3: Der er desværre kun tilmeldt tre stk hopper, det overvejes om det skal gentages
til næste forår, eller det måske skal rykkes til lidt senere.
Ad.Pkt.4: Lars: der arbejdes på at der afholdes et kursus i uge 28 omkring klargøring af
ponyer til sadelkåring og championater v. Carsten Back Pedersen.
Louise, kval på Finstrupgaard med springning bliver flyttet. Der mangler stadig
klassesponsorer. Dommerne vil rigtig gerne være med i år igen.
John, der forsøges at finde flere sponsorer. Equsana har givet 25 dækkener, Kovaline har
sagt ja til ærespræmier til Dagens Hopper m.m. der er tilsagn fra Dangro Nordic.
Ad.Pkt.5: Conni, er blevet kontaktet af New Forest, de vil gerne have et samarbejde
sammen med os omkring hoppekåringerne, det arbejdes der videre på. Omkring
championaterne, så var der snak med formand Karina Vistisen, om at de måske kunne få
nogle klasser , der specifikt kunne dække nogle klasser for NF. Der var en invitation fra
NF-region Vest også, om en fra vores bestyrelse kunne deltage. Louise,kunne desværre
ikke deltage. Senere kommer der en invitation, hvor NF-region Vest har arrangeret et
ponychampionat i juni. Conni svarer Karina, i forhold til samarbejde om hoppekåringerne,
samt til tilsendt invitation og evt. samarbejde omkring championat.
Omkring deltagelse ved kursus omkring klargøring til sadelkåring og championat, så vil der
blive sendt invitation til gr. C om deltagelse derved også. Lars sender invitation rundt. Det
sættes på facebook-gruppen. Invitation om deltagelse ved sadelkåring sendes også.
Conni foreslår et plageskue i Nordjylland.
Ad.Pkt.6: Louise, John og lars har været til møde på Vilhelmsborg iht. Pony-EM,
Der er aftalt, at DSP sørger for 2 hjælpere til stalden under hele arrangementet.
DSP får til gengæld lov til at lave opvisninger med DSP-ponyer. Vi må sætte en stand op.
Der må afholdes en reception på stedet. DSP er på som medarrangør.
Der er forespørgsel på næste års arrangementer på Vilhelmborg.
Der skal findes ekvipager til opvisning. Louise kontakter to personer til at være med til at
udtage disse ekvipager.
DSP på Roskilde Dyrskue arrangerer fællesspisning fredag aften. På Landsskuet i Herning
er der fællesspisning torsdag aften for DSP’erne
Omkring jubilærumsrosetter, så kan dyrskuerne få tilsendt rosetter, hvis de henvender sig.
Showrytterne ved Roskilde og Herning på DSP-ponyerne vil få roset.
Dyrskuerne i Roskilde, Fyn og Herning vil få. Kåringer og følskuer, samt eliteskuet, hvis de
ikke i forvejen har modtaget en i år. Stationsafprøvning ligeledes.
Ad.Pkt.7: Hans, der er to betalingsmoduler i spil. Conventus og Klubmedul. Conventus kan
sættes op, sådan at flere kan administrere de forskellige moduler. Prismæssigt lægger de
på samme pris. De er lige brugervenlige. Klubmodul er måske mere brugervenlig for
medlemmerne. Kassereren vil få mindre administration. Hans , Pernille, Conni og Louise
vil sammen undersøge mulighederne.

Ad.Pkt.8: UVM- for ponyer. Der er indgået en aftale med arrangøren i Tyskland med DSP
og Danmark, at der kan udtages to 5-års og to 6-års ponyer. Rikke Carlé har kontakten.
Louise får aftalt med to dommere omkring udtagelsesdato samt sted. Der vil blive sat info
der omkring på hjemmesiden. Krav til ponyerne er at de er vaccineret og med pas i FEI-

regi. De skal være ponymålt.
Rødt DSP-Pas konverteres til FEI-pas via DRF –GO
Rytter skal være U18, pony skal være DSP med rødt pas.
Louise undersøger videre deromkring.
Ad.Pkt.9: Ærespræmier fra DSP skal være til Dagens Hopper, samt fløjhingste.
Louise : DSP-rideklub, DRF har lavet ny procedure for medlemskab af klubber.
De klubber som afholder R-stævner skal, hvis det vedtages til næste år, skal betale 5000
kr i stedet fra 2019, i stedet for nu 2500 kr.
Hans, vi åbner op for passiv-medlemskab, til en pris a 475 kr incl. medlemsblad. Dette vil
også give adgang til championatsdeltagerne i stedet for gæstemedlemsskab evt.
Salgsdag forsøges igen i år.

Referent Conni Lynge

