
 
 

Referat fra møde i avlsledelsen 
 

 
23. januar 2016 hos John Villadsen 
 
Til stede: Louise, Anita, Jens Ole og Pernille 
Afbud: Jens Mouritsen  
 
Referent: Pernille Lynge 
 
Dagsorden  

1. Siden sidst 
2. Beretning 
3. Ændringer i avlsplanen  
4. Avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning – hvad byder vi ind med hver 

især 
5. Opfølgning på sundhedsprogram 
6. Nyt fra stambogsudvalget 
7. Ansøgning(er) til springponyprogrammet og elitestatus 
8. Eventuelt 

 

Ad 1: 
Intet nyt. 

Ad 2: 
Vedlægges som bilag. 

Ad 3: 
Hingste fra Tyskland, positivliste 

”Mht. til godkendelse af afkom til f.eks. EU-hingstene, så syntes jeg godt, at vi kunne åbne for de tyske 

Sieger og Reservesiegerhingste(Tyske unge hingste), de burde være på fuld højde med vores egne.” (Forslag 

fra Conni Lynge) 

Ansøgeren skal kunne fremskaffe dokumentation for præmieringen og hingsten skal være på vores 

positivliste.  

Problematik rideafprøvning, eliteskue  

Problematikken er nu, at ponyen skal vises under rytter til eliteskuet. 

Vi synes det skal være en mulighed for udstilleren at vælge, om ponyen enten fremvises under rytter, eller 

løs til eliteskuet, da vi allerede har set ponyen kan rides. 



Hingste 

Følbedømmelse på hingstene fjernes. 

 

Ad 4: 
Louise Østgaard: ansøgninger til springponyprogram og repræsentant for stambogsudvalget samt 

repræsenterer os ved møder hos Landsudvalget for Heste, samt ændringer avlsplanen 

Jens Mouritsen: sundhedsprogram 

Jens Ole Sørensen: ansøgninger til springponyprogram, EU-ansøgninger og repræsentant for 

stambogsudvalget 

Anita Hansen: ansøgninger vedr. elitestatus og ”R” 

Pernille Lynge: sekretær  

 

Mål for kommende år: 

Det næste år, vil vi fortsat se på eventuelle udviklingsmuligheder vedr. afprøvningssystemerne, specielt 

for hingste. Derudover vil vi stadig have fokus på udviklingen indenfor lineær bedømmelse, samt 

udvikle vores viden indenfor dette. Avlsledelsen vil ligeledes undersøge indekstal og se hvordan/om vi 

nu har nok til at kunne bruge tallene, samt evaluere og få viden herom, hvis der er grundlag nok til at 

kunne skabe en ordentlig ”historik”. Herudover vil vi have fokus på deltagelse i U-VM, for vores 

ponyer. 

Generelt vil vi løbende evaluere på vores nuværende systemer og tilrette, hvis vi synes der er behov herfor. 

Vi har nu små årgange som en problematik, hvorfor vi naturligt vil være længere tid om at kunne evaluere. 

 

Ad 5: 
Intet nyt. 

Ad 6: 
Intet nyt. 

Ad 7: 
Ingen. 

Ad 8: 
Intet. 


