CHAMPIONATET 2016
Championatet blev vanen tro opstartet dagen efter DSPs eliteskue på Ikast Ridecenter.
Og som det efterhånden også er en vane, åbnede skyerne sig med et voldsomt tordenvejr.
Efter et par pauser valgte dommerne at afvikle de sidste klasser inden døre. Dette betød
desværre, at specielt 4-års dressurponyerne fik en meget lang – og afbrudt opvarmning og
var naturligt nok en smule trætte.
Ærgerligt - men sikkerheden for både mennesker og dyr kommer selvfølgelig først.
Næste kvalifikationsstævne var i år flyttet til Egum ved Fredericia. Det var første gang vi
var her men ikke sidste. Stedet kunne i høj grad opfylde vores behov og med små
justeringer, vil det sikkert komme på som et fast sted i kvalifikationsrunden med en
beliggenhed tæt på E45, der kan dække både Midtjylland, Sønderjylland og Fyn.
Karavanen fortsatte til Stengaarden i Haslev – og det traditionelle ”Ud at se med DSPbillede” kunne postes på Facebook (og nej – det er ikke fordi spisningen er det vigtigste,
men simpelthen fordi det er første gang i løbet af dagen, at ”karavanens deltagere” er
samlet) .
Stengaarden er også efterhånden et kendt sted for os og en træt håndfuld hjælpere blev
modtaget med kaffe nær midnat og kunne derefter krybe på langs og være klar til at starte
søndag morgen.

Sidste kvalifikation blev afviklet på Finstrupgaard og efter en lang tur rundt i landet var vi
klar til det store semi-finale/finale-stævne i Ikast.
Vi havde i år valgt at forsøge at få puslespillet til at gå op, så både spring- og dressursemifinaler og finaler kunne holdes i samme forlængede weekend.
Vi har jo stadig en væsentligt større andel af deltagere blandt dressurponyer og på denne
måde har vi kunnet få den lidt specielle og festlige semifinale/finale-stemning også for
springdelen.
Vi startede fredag den 3. november med opvarmningsklasser i dressur og derefter i
springning.
Semifinaler i springning fredag aften – og finaler lørdag formiddag.
Vi så rigtigt mange dejlige ekvipager og det ville være skønt at kunne liste dem alle op.
Desværre er det jo ikke en mulighed, men vi kommer ikke udenom vinderen af 6-årsspring-finalen - bronzemedaljehoppen Damgårdens Anky efter Antaria N/Marchi avlet hos
Elsebeth Jepsen og Peter Johansen, Støvring – redet af Julie Bjerregaard. Ekvipagen har
vundet springchampionatet som 4-års, 5-års og nu som 6-års.

Lørdag eftermiddag og aften stod i dressur-semifinalernes tegn.

Elise Green og Maria Willumsen fra Poppelgaarden i Stubbekøbing stod for finalestævnets
sociale indslag lørdag aften på staldgangen ved de tre ponyer fra stutteriet. Den
nyudnævnte elitehoppe E-BRSDH 485 Poppelgaardens Notre Ra-Micca inviterede alle på
kage og lidt at drikke ved de flot oppyntede bokse.

Søndag var finale-dag for dressurponyerne. Vi er efterhånden ved at være rigtigt godt
forvænte med de mange talentfulde ponyer og ryttere i alle klasser og årgange.
I år har vi specielt glædet os over et fantastisk 7-års og ældre-hold. Det har været virkeligt
dejligt at se så mange ponyryttere, der har valgt at deltage og vi så et hold i finalen med
den 11-årige Zendro-hoppe BRSDH 384 Røgild´s Bernice i spidsen.
Hoppen vandt som 4-års dressurchampionatet og har siden været i avlen. Nu har hun efter
få måneders ridning med sin nye rytter Josefine Tiedemann Hansen vist, at det ikke var
tilfældigt.

Kat. II i 7-års-holdet blev ligeledes vundet af en pony avlet hos Stutteri Røgild i Kjellerup.
Nemlig ponyen Røgild´s Diablo, der dansede sig til en sejr i dette hold med sin rytter Laura
Carlé. Diablo vandt i øvrigt også dressurchampionatet som 4-års i sin kategori.
Det var ekvipagens sidste optræden sammen, da rytteren nu falder for aldersgrænsen.
Laura deltog i år for 6. gang i år semi-finalerne. Hun har deltaget med 4 forskellige ponyer
og har kvalificeret sig til finalerne hver gang.

Som noget nyt i år har vi forsøgsvis i semi-finalerne og finalerne ladet de to
gangartsdommere stå sammen. Tidligere har der været meget fokus på forskellen mellem
dommernes bedømmelser i stedet for på den enkelte karakter.
Efter ønske fra dommerne har de derfor stået sammen (på samme måde som praksis er
ved DSA-championatet). I de tilfælde, hvor dommerne har været enige, er der givet én
karakter – i de tilfælde, hvor dommerne ikke har været enige, er der givet to individuelle
karakterer. I det samlede resultat figurerer det dog altid som to karakterark – dette for at få
”formlen” til at gå op.
Tilbagemeldingen fra dommerne i år er, at det har været en stor hjælp at kunne diskutere
ponyerne og at de har oplevet, at det har betydet, at de efterfølgende står med en
fornemmelse af en større grundighed.

Vi har i år haft ca 465 starter i årets championat. Med deltagere fra Fjordhesteavlen, New
Forest, Connemara, Welch, Pinto og DSP. Det har glædet os at se hver eneste pony og vi
vil gerne sige tak til alle deltagere for en fantastisk stemning, tak til hjælpere og
samarbejdspartnere rundt om på ridecentrene. Det betyder alverden for os, at vi får hjælp
af alle lige fra beridere, staldpersonale, cafeteriepersonale og medlemmer rundt i landet.
Og ikke mindst tak til alle I trofaste DSPere for hjælp igennem hele sæsonen.
Vi vender selvfølgelig tilbage igen i år 2017. Hold øje med www.dspchampionat.dk - der
er svar på de allerfleste spørgsmål.

På vegne af hele championats-holdet:
Tak for i år / Anne

Vi vil gerne takke alle vores sponsorer.
Uden jer – intet championat.
Klassesponsorer 2016:
4-års dressur kat I

Egon Kraghs Mindeklasse ved Elin Kragh

4-års dressur kat II

Solsikken, Holstebro

5-års dressur kat I

Stutteri Lykkeshøj ved Jens og Helle Mouritsen

5-års dressur kat II

Poppelgaarden ved Elise Green og Maria Willumsen

6-års dressur

Stutteri Kærlund ved Louise Østgaard Larsen

7-års dressur

J.B. Sportsponyer ved John Villadsen

4-års spring

Stengaarden ved Anita Hansen

5-års spring

Linds Ponyer ved Lars Lind Thomsen

6-års spring

Stutteri Høj ved Jørgen Rasmussen og Helle Hust

7-års spring

Freka Grafisk, Ryomgaard

Øvrige sponsorer :

www.ccbeslagsmed.dk

Elitehingsten Aquavit N ESPH 108
V/ Aicha Gry Andersen Tlf. 61540086 & Tanya Willemoes Sørensen
Tlf. 20963490

www.spotlightponyer.dk

Gulerodskongens Gårdbutik
www.gulerod.dk

SPH 224
Jægersborgs Don Corleone
v/ J.B. Sportsponyer

STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS !
TIL ALLE HJÆLPERE:
Så er jubilæumsåret ved at lakke mod enden og hvilket år 
Vi har haft flere store opgaver udover vores faste kåringer, følskuer og championat og
løseligt kan jeg se, at vi har brugt ca 2000 timer i år plus alt forarbejde og transporttid. (Og
så er dyrskuerne og shows ikke talt med).
Jeg vil derfor gerne sige en stor tak til alle vores hjælpere rundt i hele landet. Det er
fantastisk, at I møder op hver eneste gang. At I tager ferie og pakker tandbørsten og
soveposen – og ikke mindst, at I møder ind til opgaverne med en indstilling, der betyder at
de bliver løst med højt humør.
Det er altid en fornøjelse at være sammen med jer.
Tak for i år

Lars Lind Thomsen

Samtlige resultater kan ses her :

Semifinaler og finaler
http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00008843
Kvalifikation Finstrupgaard
http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00008842
Kvalifikation Haslev
http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00008841
Kvalifikation Egum(Fredericia)
http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00008839
Kvalifikation Ikast
http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00008837

