
Referat fra møde i avlsledelsen den 15. december 2016 
 
Sted: Skype 
 
Til stede: Lene Thaulow, Jens Ole Sørensen, Louise Østgaard, Jens Mouritsen og Pernille Lynge  
Afbud: Jens Søgaard 
 
Referent: Pernille Lynge 

 
 

1. Siden sidst - herunder evaluering af arrangementer  
a. Hoppekåring generelt 
b. Følskue 
c. Eliteskue 
d. Stationsafprøvning/rideafprøvning/kåring 
e. Championat 

 
2. Fremtidens arrangementer 

a. Hingstekåring  
 

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, ridestatus og elitestatus  

a. Springponyprogram 
b. Ridestatus  
c. Elitestatus  

6. Spørgsmål om hvor/hvordan samlinger kan fremstilles og hvordan disse skal premieres 
7. Tilretning af avlsplan 

EU-godkendelser: godkendelsen skal opfylde betingelserne på ansøgningstidspunktet 

8. Invitationer af udvalgte dyr til eliteskue, med henblik på at opnå opgradering af medalje  

9. Beretning og mål for kommende år 

10. Eventuelt  

  



1.a.  

Gennemsnitligt bedre årgang. Rigtig fin kvalitet kontra populationens størrelse. 

Tidspunktet for hoppekåringen er fin, men det kan godt være svært mht. ridningen af ponyerne, hvilket dog 

kan løses ved at ponyerne fx tilrides i foråret – får en pause – og rides igen inden kåringen.  

1.b. 

Der er i år set mere spredning mht. brug af hingste. Føllene var gennemsnitlige – dog med gode føl i blandt. 

Ca. 25 % af bedækningerne til dette års føl var fremvist, hvilket er positivt.  

Det er fint at føllene vises inde og bundforholdene har været fine rundt på pladserne. 

Fast bund var særdeles brugbart – giver et bedre standpunkt for benstilling m.v. 

1.c. 

Generelt bedre kvalitet qua rideafprøvningerne. 

1.d. 

Svingende rideafprøvninger, da det er meget forskelligt, hvor forberedte ponyerne er.  

Der er blandt publikum ytret meninger om at nogle af ponyerne er for bøjede/dybe i holdning og det 

generelt er svært at vide/forstå hvad der forventes af ponyerne. Avlsledelsen er opmærksomme på 

problematikken og denne tages op med dommerne.  

Generelt er holdningen, at ponyerne ikke skal være for dybe. Karakteren for ridelighed er ikke kun 

hvorledes ponyens holdning er, men også hvorvidt ponyen forstår hjælpere m.v., hvorfor denne karakter 

dækker over flere ting. 

1.e 

Fint at 4 års ikke rider programmer. Rigtigt fine 2’ere og 3’ere i år. 

Rigtigt fine ældre årgange i år. 

Færre R’ere, fordi mange af ponyerne allerede er rideafprøvede inden. 

 

2.a. 

Der er fortsat positivitet omkring afholdelse sammen med New Forest. Der er dog ytret ønske om at 

retningen på fast bund ændres, så hingstene løber op af bakke på vej til dommerne, hvilket vi er enige i er 

mest fordelagtigt, da det skaber mindst uro. 

 

3. 

Kantje’s-Ronaldo bærer myotomi, der kan minde om CA, hvorfor dyr med hans gener bør testes som 

ved CA. Bærerne heraf bør afvises.  

Hvis der bruges EU-hingst testes moderen, da begge forældre skal bære, før det nedarves til afkom. 



Til bestyrelsen: det foreslås at dette tilføjes i avlsplanen under hingstekåring og EU-ansøgninger. 

Lene T skriver et notat om sygdommen, som bestyrelsen kan tage stilling på baggrund af. 

 

4. 

Landscentret har fremlagt ny forordning. 

Mht. avlsforbund fjernes barrierer mht. max/min antal medlemmer, hvilket medfører at forbund udenfor 

Landscentret nu kommer ind. 

DNA-bestemmelse er igangsat hos DV og umiddelbart virker det til, at dette vil blive mere og mere set 

fremover. Vi følger udviklingen. 

Der er ny hestelov i høring, hvor loven foreslås lempet. Lempelse medfører givetvis flere bedækninger, 

hvilket er positivt. 

 

5. 

Godkendte dyr er løbende behandlet uden bemærkninger. Elitedyr er positivt nævnt i blad og på 

hjemmesiden. 

 

6. 

Dette drøftes med dommerne på dommermødet i januar. 

Præmieringen kan ske til hoppen, men ikke på stambogsnummeret, hvilket dog diskuteres endeligt senere. 

Ligeledes drøftes hvor og hvordan samlingerne fremstilles. 

 

7. 

Avlsledelsen er enige om at der henstilles til bestyrelsen, at dette ændres i avlsplanen. 

 

8. 

Avlsledelsen har diskuteret en række ponyer, som vi mener har gjort sig fortjent til en opgradering af deres 

medalje, det er dog bestemt, at disse diskuteres med dommerne på dommermødet. 

 

9. 

Beretning:  

Den vil i år være speciel, da der laves en jubilæumsberetning med billeder og historik. Der er fx set en 

stigning i antallet af danske hopper med medaljer siden 2000. Louise og Pernille laver denne. 



 

Mål: 

Det næste år, 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 samt forenkle systemerne, så der 

er en større grad af gennemsigtighed og gennemskuelighed i disse. I sammenhæng hermed vil vi forenkle 

hjemmesiden, så det bliver mere overskueligt at finde rundt i avlsplanen m.v. 

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

evaluere. 

 

10. 

Intet 


