GOLDEN WONDER – SIDSTE KAPITEL
Problematikken omkring New Forest ponyer med Golden Wonder blod nærmer sig sin afslutning. Ved
årsskiftet 2012-2013 udløber den avlsdispensation, som hopper med mere end 6.25% GW har haft i en
årrække. Moderforbundet , The New Forest Pony Breeding & Cattle Society, har anmodet alle døtreforbund
orientere om, hvordan de håndterer situationen. Den danske New Forest stambogs svar lyder som følger:
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark er forberedt på at håndtere situationen omkring
hopper med mere end 6,25 % GW blod fra nytår 2012-13. Disse hopper er på nuværende tidspunkt i
stambogens hovedafsnit, men det skønnes at det højest drejer sig om 5-10 hopper i Danmark.
Når bedækningssæsonen 2012 er slut vil foreningen gennemgå listen over bedækkede hopper og findes
der hopper med mere end 6,25 % GW vil disse hopper blive overflyttet til et separat afsnit i stambogen,
udelukkende for disse hopper. De vil blive omregistreret og deres føl vil få pas som krydsningsponyer.
Denne procedure vil fortsætte i de kommende år, indtil det skønnes, at man har fundet de hopper, der
fortsat måtte være i avlen. Hopperne bliver ikke udelukket fra ridemæssige arrangementer for New
Forest ponyer.
Danmark vil gerne orienteres om, hvordan situationen håndteres i de øvrige lande, så kontrol ved
eksport/import gøres nemmere.
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Foreningen fortsætter ligeledes de kommende år med at kontrollere GW% for ponyer tilmeldt kåring.
Findes der her nogle med mere end 6.25% GW , vil også disse blive overført til det særlige afsnit af
stambogen. Disse ponyer vil heller ikke fremover kunne kåres.
Kårede ponyer skal fra 2013 ikke længere have påført GW%
Er du i tvivl om din New Forest hoppes Golden Wonder procent eller er du ved at købe en New Forest
pony, så kontakt Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark´s stambogsudvalg
Lene Jacobsen, Amstrupvej 2A, 7800 Skive Tlf.: 9754 7258

amstrupvej2a@gmail.com

Jytte N. Madsen, Bærsholmvej 28, 7800 Skive Tlf.: 9754 4141

horsemosen@vip.cybercity.dk

