
DSP Bestyrelsesmøde 

Tilstede: John Villadsen , Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen,Pernille Lynge , 

Kasper Petersen, Lars Thomsen , Anett Bjerring Christensen og Conni Lynge. 

Afbud fra : Linea Fogh Pedersen 

Bestyrelsesmøde d.19.11.2016 kl. 10.00  hos John. 

Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.  
Pkt.2 Økonomi, herunder Klubmodul 
Pkt.3 Evaluering af Hoppekåring  
Pkt.4 Evaluering af Følskuer 
Pkt.5 Evaluering af Eliteskue 
Pkt.6 Evaluering af Stationsafprøvning 
Pkt.7 Evaluering af International Pony Dressage Cup i Verden 
Pkt.8 Championat 
Pkt.9 Næste års hingstekåring, samt afvikling deraf, m.fl. 
Pkt.10 GF 2017, herunder kandidater /genvalg 
Pkt.11 Sponsorteam 
Pkt.12: DSP 40 år 
Pkt.13: Medlemsbladet 
Pkt.14: Evt. 

 
Ad.Pkt.1: Referat er godkendt   

Ad.Pkt.2: Der er pt. et overskud. Der er kommet lidt penge ind via OK-benzinkortene også. 
Pernille tager kontakt tilTanya omkring disse iøvrigt . 
Pernille og Hans aftaler omkring brug af Klubmodul. Alle medlemmer skal gerne være ført 
over idet nye Klubmodul inden generalforsamlingen. 

Ad.Pkt.3: Hoppekåringerne er gået fint alle steder, der har været flot tilslutning ,trods små 
årgange. Lidt færre hopper til kåring, men flere til 1-dags afprøvning. 
Omkring testrytter på Sjælland, det er svært at finde en testrytter , som er lille nok, for kat. 
3 ponyerne. Derfor anbefales det at man måske stiller til championaterne i stedet for. 
Anbefaling på testrytter, som er lille nok til kat.3 ponyer , og som min. er uddannet i at 
bedømme kapacitet og ridelighed på Sjælland  modtages. 

Ad.Pkt.4: Når kataloget er godkendt, så skal man ikke som det første lave om på 
fremvisningsproceduren. Ingen dommere har givet udtryk for, at det ikke var som det 
skulle være. Iflg. møde med dommerne i januar blev det besluttet, at hoppe og føl skulle 
stilles op og dernæst slippes løs, da man ville bedømme skridt, når de blev oprangeret. Da 
første føl møder ind til fremvisning, så får de besked på at gå ud på trekantbane. Det er 
ikke nemt at være udstiller så, og ikke iorden ( Conni ) 
Bånd til 2-års hopper,ikke aktuelt.  
Blanket til følskue,der ønskes mere skriveplads.Dette laves til næste bestilling 
Der var lidt færre føl fremstillet.  



 
 

Ad.Pkt.5: Føllene har aldrig været fremvist i skridt på trekantsbane . Dette blev forlangt, 
fordi én dommer ud af fem ikke havde set dem i skridt ved udtagelserne. Har de fire andre 
dommere ikke bedømt dem, og så må femte dommer stole på de andres  bedømmelse . 
Igen står jeg og har lavet kataloget, det er ikke særlig troværdigt, at der bliver lavet om på 
dagen ( Conni )  
Man må bedømme ud fra, hvad der står i kataloget mht fremvisningsprocedure.. 
 
Ad.Pkt.6: Stationsafprøvningen i maj var der desværre kun få tilmeldt, men det blev fint 
afviklet, og ingen bemærkninger ellers der omkring. 
Stationsafprøvningen i september var der de to hingste, som blev avlsgodkendt i foråret , 
samt to hopper til 30-dages test, samt en del hopper til sadelkåring / en-dagsafprøvning. 
Der var lavet tidsplan, denne blev ikke fulgt, da der fra træningsleders / dommereside blev 
besluttet, at hingstene skulle gå deres prøve helt færdig, inden hopperne skulle ind. Dette 
blev pludselig meget problematisk, da indkalder og undertegnede ikke var helt klart 
orienteret om dette. 
Derfor blev tidsplanen meget uigennemskueligt, og første hoppe , som egentligt skulle 
have været inde og skridte i hallen , når sidste hingst var under fremmedrytter, nåede 
derfor at blive kaldt frem til porten flere gange. Dette var slet ikke optimalt, og pony blev 
træt. 
Fremover vil hingstene blive kaldt ind og bedømt helt færdige, inden hopper kan starte til 
bedømmelse. 
Regneark , træningsleder havde udtrykt ønske om at kunne give hingstene særskilt 
karakterer i ridelighed i dressur og springning. 
Ny skabelon til stationsafprøvning og sadelkåring laves til foråret. 
Ny officepakke-pakke købes. 

Ad.Pkt.7: I år var der nogle få, som gerne ville afsted. Optagelsesforløbet kunne måske 
have været lavet før, hvis der var noget fra Tyskland omkring arrangementet lidt før. 
Der forsøges at få noget der om fra Tyskland noget før, til næste år. 
Rikke Carlé kontaktes, hun har kontakten til Tyskland. 
Er der noget tilsvarende for springponyerne ? 

Ad.Pkt.8: Fint med at være i Egum, et nyt sted. Nemt at komme dertil også.Fin service 
omkring på de forskellige steder. 
Det gik fint med at have semi og finalerne samme weekend. Der kommer et bred udsnit af 
publikum. 
Mange henvendelser fra deltagere ved championaterne kunne udgåes , hvis man virkelig 
læser på hjemmesiden. 
Der var meget diskussion omkring afviklingen omkring semi og finale, mht. til hjælpere og 
dommere. Man må formode, at alle forholder sig proffesinelt omkring sine opgaver.  
Der blev givet  lave karakterer i semi/semifinalerne, i forhold til udtagelserne. 
De 4-års gik i år på stor bane. Det var fint. De skulle ikke gå program i år. 
 
 



Ad.Pkt.9: NF har rettet henvendelse omkring hingstekåring. De vil gerne være med igen i 
Ikast eller hvor det nu bliver. Hver forening står for sine hjælpere . 
Omkring  tilbud for Vilhelmsborg, så er det for dyrt i forhold de steder, hvor vi er vant til at 
være.  
Har rettet henvendelse omkring hoppekåringer og følskue til Finstrupgaard og 
Toftegaarden, samt Finstrupgaard omkring stationsafprøvning. Syd og midtjylland 
undersøges endvidere. 
Samme weekender som i år. 
Championatsfinaler i den sidste weekend i oktober. 
 

Ad.Pkt.10: Generalforsamling 2017 afholdes igen i Birkum Forsamlingshus. 
Pernille Lynge, Louise Ø.Larsen og Lars Thomsen er på valg, modtager genvalg. 
Medlemsmøde samme dag. Emne evt. omkring smedearbejde/benstilling/holdbarhed. 

Ad.Pkt.11: Der har været flot tilslutning med klassesponsorater  ved championatet. 
Der har været mange gaver også. 
John har flere forespøgsler på hånden. Der arbejdes videre på disse kontakter. 
Lokalt har der været mange, som har fået kontakter til forskellige nye fimaer.  

Ad.Pkt.12: Der er blevet lidt markeret rundt på skuerne i form af de flotte rosetter, og der 
var arrangeret fællesspisning. Der var ikke energi til at arrangere en fest. Alle har været 
meget hængt op arbejdsmæssigt. 

Ad.Pkt.13: Medlemsbladet er det samme til næste år. 

Ad.Pkt.14: Omkring en fremstilling af afkomssamling,denne mulighed er iflg. avlsplanen 
ikke muligt. Forslag fremsendes til avlsledelsen, som vil behandle det på førstkommende 
møde. 
Pernille Justesen har undersøgt pris på evt.pins til rytterne , for de forskellige klasser i 
championaterne. Der er spurgt på disse pins, som mange ryttere gerne vil have på deres 
ridejakke. Der arbejdes videre på dette .  
Forslag til avlsledelsen om, at EU-hingste, som er blevet brugt på DSP- hopper, skal 
kunne godkendes i ansøgningsår og ikke nødvendigvis i bedækningsår. 
Fremhæv de dygtige ryttere/ponyer lidt mere.  
 
Fællesmøde – 7. januar hos John 
 

Referent Conni Lynge 


