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NYHEDSBREV AUGUST 2012 
 

KÆRE MEDLEM! 
 

HINGSTE-, HOPPE- OG VALLAKKÅRING 2012, 
 

er godt overstået. Stor tak til udstillere og alle jer, der gjorde en flot indsats 

for at få arrangementet gennemført. 

Kåringsresultaterne findes på hjemmesiden www.newforestponyer.dk 

 

NY DOMMER 
 

I forbindelse med kåringen på Manngården var Christina Rasmussen til 

dommerprøve dels i teori dels i praksis. Iben Tjelum og Martin Bloch havde 

udarbejdet de teoretiske spørgsmål og foretog bedømmelsen, som Christina 

klarede rigtig flot. Stort tillykke! 
 

MYOTONI 
 

Bestyrelsen har besluttet, at vi skal have fundet mulige bærere af gendefek-

ten for myotoni og foreningen vil derfor tilbyde ejere af hingste på hingsteli-

sten 2012 at komme rundt og udtage hårprøver og betale for undersøgelsen 

for myotoni. Der vil blive sendt mere information direkte til hingsteejerne 

om datoer m.v. 
 

Ejere af hingste, der ikke er på hingstelisten kan få egen dyrlæge til at udta-

ge hårprøver og sende dem til Lene Jacobsen (adresse nedenfor) senest 1/10 

2012, så vil de blive undersøgt til foreningspris 30 € (normalpris 65 €) for 

ejers regning. 

Skema, der skal udfyldes ved prøveudtagning: 
http://www.vhlgenetics.com/Portals/1/documenten/inzendformulieren%20uk/pdf_inzendform_uk_horse.pdf  

 

MATERIALPRØVE FOR HINGSTE 
 

afvikles ligesom tidligere på Vilhelmsborg ved Aarhus. Højmarkens Joker 

fra Lilan Hauschild bliver eneste deltager i 2012. 

Indsyning fredag d.24. august kl. 18, forældredag fredag d. 7. september kl. 

18 og afsluttende prøve lørdag d. 22. september i forbindelse med 1-dags 

prøven for hopper og vallakker. 

 

 

http://www.newforestponyer.dk/
http://www.vhlgenetics.com/Portals/1/documenten/inzendformulieren%20uk/pdf_inzendform_uk_horse.pdf


 

1-DAGES MATERIALPRØVE 
 

Hopper og vallakker kan tilmelde sig til 1 dags materialprøven, som afhol-

des 22. september 2012 på Vilhelmsborg.   Tilmeldingsfrist 20. august! 

Se mere på hjemmesiden. 
http://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Brugsafproevning/Sider/Propositioner2012.pdf  

 

VESTDANSKE MESTERSKABER OG CHAMPIONATER I REG. 1 
 

afholdes i weekenden 6. – 7. oktober på Skive Rideklub.  

Se mere på regionens hjemmeside. http://www.newforest-reg1.dk/  

 

CHAMPIONATER I REG. 3 
 

afholdes i weekenden 6. – 7. oktober på Engtoft Ridecenter ved Hårlev 

Se mere på regionens hjemmeside. http://www.newforest-reg3.dk/  

 

Vi håber på rigtig mange deltagere i begge regioner. 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

afholdes 17. november i Slagelse. Mere om sted og tidspunkt i indkaldelsen. 

 

HUSK at ændringsforslag til vedtægter og regler skal være formanden i 

hænde SENEST 1. oktober 2012. 
 

Vedtægter og Regler vil blive ”klarificeret” inden, så § og stk. betegnelser er 

rettet til ligesom navn på Videncentret for Landbrug/heste, brændemærk-

ning og andre ukorrekte betegnelser er opdateret/slettet. 

 

 

 

 

 

BESTYRELSE 
 
Formand Ole Wienecke, Bærsholmvej 28, 7800 Skive Tlf.: 9754 4141                   horsemosen@vip.cybercity.dk 

Næstformand Lene Jacobsen, Amstrupvej 2A, 7800 Skive  Tlf.: 9754 7358 amstrupvej2a@gmail.com  

Sekretær Heidi Vintersfjord, Havrevænget 13, 4173 Fjenneslev Tlf.:2812 7897 heidi.vintersfjord@gmail.com  

Kasserer Bent Jessen, Præstegårdsvej 7, 7330 Brande   Tlf.:7519 1613  birthe__kristensen@hotmail.com  

Medlem Anne Koch, Hvedholms Allé 9, 5600 Fåborg Tlf.: 2246 9428 hvedholm@compaqnet.dk   

Medlem reg. 1 Claudia Rosenbak                Tlf.: 2712 2922 claudia_rosenbak@hotmail.com 

Medlem reg. 3 Klara Hoffritz, Stenaldervej 27, 4600 Køge Tlf.: 2871 6850 klara@hoffritz.dk 

 

HJEMMESIDE:   www.newforestponyer.dk  
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