Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed:
Formand, Ole Wienecke fremlagde årsberetningen.
Umiddelbart efter sidste års generalforsamling 2014 valgte Camilla Holm-Nielsen at forlade
bestyrelsen og blev erstattet af Karina Vistisen. Efter regionsgeneralforsamlingerne er region Vest
repræsenteret ved Niels Jørgen Andersen og region Øst ved Svend Hansen. Senere på året blev
Marie Eliasen erstattet af Niels True.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2015.
I regionerne har der været afholdt generalforsamlinger, ØDM og VDM samt championat. Både
regioner og hovedforening arbejder på nye ideer til arrangementer, men det har været nødvendigt
at aflyse p.g.a. for få tilmeldte.
Niels True bestyrer fortsat hjemmesiden men der efterlyses input fra medlemmer til hjemmesiden,
så den fremtræder aktiv og interesseskabende.
Der afholdtes temamøde på Lumby Skole, Fyn, hvor Jørgen Finderup fra Hestekontoret fortalte om
lineærkåring, som nogle andre avlsforeninger har taget i brug.
Hingstekåring 2015 blev afholdt i et samarbejde med DSP og det fungerede rigtig godt. Der var
tilmeldt 5 hingste. Den 3 årige hingst Golden Boy van De Stomslag fik 2 års avlsgodkendelse. En
anden 3 års opnåede ikke kåring. 4 års hingsten AB Jetstream opnåede 1 års avlsgodkendelse og
blev årets hingst 2015. 2 stk. 5 års hingste med godkendt materialprøve blev færdig kåret.
Der er afholdt hoppe- og vallakkåring i både region Øst og Vest.
I region Vest blev der fremstillet 12 hopper, 3 vallakker og 4 føl. I alt blev 9 ponyer kåret i første
klasse, her opnåede 5 ponyer en bronzemedalje. 4 ponyer blev kåret i 2A og 2 i 2B
Region Vest årets hoppe blev Flintedals Nellie og bedste føl blev Elmholts Nobel.
I region Øst blev der fremstillet 10 hopper og 2 føl. I alt blev 7 hopper kåret i 1 kl, her opnåede 1
hoppe en sølvmedalje og 4 bronzemedalje. 3 ponyer blev kåret i 2A. 2 af de fremstillede ponyer
kom fra Norge.
Region Øst årets hoppe blev AB Cikorie og bedste føl blev Skovlundegårds La Tiff.
Anja Broberg er således avler af både årets hingst og årets hoppe 2015.
Stationsafprøvning blev på sidste års generalforsamling erstattet af 1. dags materialprøven som
hvert år arrangeres af Hestekontoret i Skejby.
4 stk. New Forest hingste og 1 stk. New Forest hoppe deltog ud af 19 heste og ponyer af
forskellige racer. De 5 New Forest ponyer bestod alle materialprøven og var alle placeret mellem
de 10 bedste. I top 4 var der 3 New Forest ponyer.
Stort tillykke til Firfods Jezper Klein der både vandt i regi af New Forest og blev bedste på tværs af
racer.
Bestyrelsen har modtaget 3 ansøgninger om tildeling af elite status og følgende ponyer fik i 201415 tildelt elitestatus.
Elmholts Isabella NFB-E 1571
Elmholts Diamant NFB-E 2000

Tazet af Damagergård NFS-E 1779
Diplomer blev overrakt.
New Forest ponyerne har igen i år været godt repræsenteret godt på dyrskuerne rundt omkring i
landet.
Medlemsstallet pr. 1. november 2015 er 56 aktive, 32 familiemedlemsskaber og 75 juniorer – altså
en lille tilbagegang i forhold til 2014.

