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Hos Stutteri og Stald Nørlund
Tilstedeværende: Louise Østgaard, Jens Søgaard, Jens Ole Sørensen og Pernille Lynge
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Referent: Pernille Lynge
Dagsorden:
1. Siden sidst - herunder evaluering af arrangementer
2. Sommerens arrangementer
3. Opfølgning på sundhedsprogram
- Kantje’s-Ronaldo, linjer med ham i bør testes (Lene T har gjort opmærksom herpå)
4. Nyt fra stambogsudvalget
5. Ansøgninger til springponyprogrammet og elitestatus
6. Tilretning af avlsplan - ponyer, der ikke har opnået R under
DSP-dommere, skal vises under rytter til Eliteskue?
7. Stationsafprøvning, Welsh A/B - hvordan får vi dem godkendt i avlen?
8. Mulighed for åben bedømmelse - skal vi det? (Meget publikumsvenligt og der er held hermed andre
steder)
9. Dispensationsansøgning
10. Eventuelt

1. Siden sidst
Hingstekåring:
Fint antal, specielt i forhold til årgangene.
Fin kvalitet, også blandt de hingste, der ikke blev kåret.
Stationsafprøvning og kåring:
Få tilmeldte. Efterspørgslen er ikke nødvendigvis så stor.
Fin kvalitet.

2. Sommerens arrangementer
Hoppekåring og følskue:
Dommere er umiddelbart på plads. Conni Lynge har styr herpå.
Der er forslag fra Conni Lynge om at 2-års hopper også vises løs ved den ordinære bedømmelse,
ligesom føllene. Avlsledelsen siger OK.

3. Opfølgning på sundhedsprogram
Intet nyt, mht. Kantje’s-Ronaldo, linjer med ham i bør testes (Lene T har gjort opmærksom herpå).
Dette behandles ved næste møde.
4. Nyt fra stambogsudvalget
Problem mht. brug af Welsh. Problem med at skille de krydsninger, som i realiteten kan være ponyer,
hvor forældrene ikke er ponyer, der er på vores positivliste.
Det er diskuteret hvorvidt kat. A, B og F (kun ved særskilt ansøgning) er de eneste, der skal være på
vores positivliste. Der tages kontakt til Conni Lynge, som herefter tager drøftelsen med SEGES om
hvorvidt vi kan gøre dette.

5. Ansøgninger til springponyprogrammet og elitestatus
Ingen.

6. Tilretning af avlsplan - ponyer, der ikke har opnået R under
DSP-dommere, skal vises under rytter til Eliteskue?
Nej. Det må vurderes hvorvidt kvaliteten er ok på dagen.
7. Stationsafprøvning, Welsh A/B - hvordan får vi dem godkendt i avlen?
Stationsafprøvning muligt, også selvom forældrene ikke har gået afprøvning. Vi må vurdere det, når vi
ser ponyen. Vi har ikke andre muligheder, da vi skal godkende de på positivlisten anførte forbunds
regler herfor.
8. Mulighed for åben bedømmelse - skal vi det? (Meget publikumsvenligt og der er held
hermed andre steder)
Det bliver for vanskeligt, da en kåring er en proces, hvor man ser ponyerne i forskellige aspekter.
Karaktererne ændres løbende over dagen, og derfor vil det blive for vanskeligt, da billedet kan ændre
sig markant over dagen.
Der lægges dog op til at der i springning gøres brug af at give karaktererne straks ved springningen,
samt en uddybning af karakteren for publikum.

9. Dispensationsansøgning
Natalina, kan kun kåres i F1.
Ejet af Søren Valentin.
Hoppen har store sportslige resultater – placeringer til EM, vundet DM m.v.
Hoppen er blevet meget dårlig og aflives straks den kan, når den har folet.

Der vil blive anført i papirerne at der er tale om en fiktiv kåring, men Søren får valget, om han vil have
dommerne ud, så hoppen får en beskrivelse tilknyttet også.
Søren skal betale samme gebyr for kåringen, som ved en ordinær eksteriørkåring.
Hoppen behandles yderligere, når Søren har meldt tilbage, hvad han ønsker.

10. Eventuelt
Jens Ole foreslår at der fremover skal flere ind i avlsledelsen. Pernille går af efter i år, grundet post som
kasserer i stedet. Vi søger derfor en med lyst og interesse hertil.

