ISPC møte 30. September i Frankrike 2022. De som deltok fra Norge var Stein Langørgen og meg selv
Bjørn Roar Larsen. Andre land som var tilstede var Tyskland, Danmark, Nederland, Finland, Polen,
Sverige, Sveits og selvsagt UK, med sin president Roselyn Fraser, og Julian Walters. Det skulle vise

seg bli et langt møte, hele 10 timer. Vi måtte alle presentere oss selv, så vi alle ble Litt kjente.
Det var oppdatering fra hvert land og uk kunne fortelle at transport kostnader fra uk
desverre Er veldig høye, nemlig ca £2500. Dette Er svært synd da vi trenger nye avels dyr fra
moder landet. Vi ble oppfordret til satse på oppdrett av bruksponnier til et marked som
etterspør disse. Behold hingste føll, kastreres,og tren de opp , var et ønske . Alle land
presenterte sitt lands status, noen land har oppgang, mens andre har nedgang. Norge har
som eneste land dobblet antall føll det siste året, noe som Er bra, men Hvor blir de av alle
sammen? Slutten av November kommer komentarer om internationale regler ang show. Så
til mer alvorlige greier, nemlig den tyske stambok, som desverre har rotet det godt til med
mye urene ponnier (American miniature pony og spotted), de virker oppriktig lei seg og
Beklager alt problematik rundt dette. De lover rydde opp! De sier vi bare Skal spørre og de vil
gjøre det de kan for hjelpe oss ang stamtavler, selv mange genrasjoner bak over. Problemet
er at Det Er 14 stambøker!!! I Tyskland Hvor av Ingen av de har felles data base. Litt av en
jobb å finne ut av dette. Vi får tro de klarer renske opp i dette. Så hadde Holland et ønske
om at alle land som tar imot hopper til bedekning eller som selger ut drektige hopper,
sender med spring seddel Hvor det inneholder alle detaljer om hingsten ( international
stinting certificate ) . Hingsten må selvsagt være godkjent. Det kan ellers medføre at man
avviser føllet ved registrering. Så var vi over til internationalt shows. Frankrike arrangerer
2024, slutten av juli. Så vil Australia ha international show, og det ble godtatt. Men Det blir
ikke på bekostning av andre international shows, og det Kom ikke fram Når dette showet
blir. Det blir og arrangert internett møte med de etterhvert. Så ble det Norges tur til ha Et
emne bragt opp, nemlig “lisens hingster, og vi visste jo egentlig svaret, nemlig at med DNA
og vetrinær papirer I orden, så kan Ingen nekte en hingst. En annen sak Er om hver stambok
MÅ godta dette, eller om vi kan ha restriksjoner. To andre stambøker i europa har andre
regler som de mener juridisk Er lovelig. Alle som skal importere ponnier bes sjekke nøye
avstamningen, da Det finnes ponnier med uren rase der ute. Et annet alvorlig problem ble
tatt opp, nemlig dvergisme og innsunken panne på ponnier. Flere og flere land har begynt
sjekke dette. Innseminering: bare Holland som gjør dette pr I dag. Uk tillater inseminering,
men kun til ett begrenset antall hopper pr. hingst. Deer redd det blir enkelte hingster blir for
dominerende ved "frislipp". Holland mener der Er bra for dyrevelferd med inseminering. Så
Kom et tema opp igjen som har vært pratet om i mange år, nemlig silver fargen på Shetland
ponnier, noe som har dukket opp i den senere tid. Det ble opplyst fra moderstambok at de
ikke kan (ved lov) forandre “farge loven“, som tillater alle farger kjent i hesterasen untatt
prikkette (spotted). Når det gjelder silver fargen, så ble vi enige om at moderstambok uk skal
komme med en redgjøring om dette som vil bli vidresendt til datterstambøkene. Vi ble sterkt
oppfordret av moderstambok til avle “the true type” og ekstriør riktige ponnier, og utdanne
våre avlere, og at vi ikke avler på fancy farger bare, men tar det alvorlig og arrangerer avels
kurs og seminarer. Vi avsluttet med avtale neste møte, som blir dagen før den svenske hingst
kåringen i begynnelsen av april 2023. Vil ellers si møtet var bra og veldig nødvendig. De
franske tok godt imot oss og alle reiste fra møtet slitne men alt i alt fornøyde. Repotasje fra
franske national showet kommer etterhvert. Mvh Bjørn Roar Larsen

