
Referat fra ordinær generalforsamling i 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark 

Lørdag d. 22. november 2014, Ringsted 
 

Referent: Asge Nilsson 
Antal stemmeberettigede: 11 
 

Valg af dirigent og stemmetællere. 
Niels True blev valgt som dirigent. 
Niels erklærer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt udfra foreningens vedtægter, og kan 
derfor gennemføres.  
Dagsordenen blev gennemgået. 
Mia Jørgensen og Lotte Dahlin blev valgt som stemmetællere. 

 
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. 

Formanden, Ole Wienecke fremlagde årsberetningen. 
 
Æresmedlem Anna Aaby er afgået ved døden, og hun mindedes kort. 
 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2014.  
 
Hjemmesiden kører godt efter Niels True har overtaget den, og bestyrelsen er meget glade for 
samarbejdet, der også er blevet billigere end førhen. 
 
Hingstekåring blev afholdt sammen med DSP i Ikast i februar, og dette var igen en stor succes, 
og to hingste blev færdigkåret og en enkelt tre års fik 2 års avlsgodkendelse. Dommere var Iben 
Tjelum, Christina Rasmussen og Thea Scholtens-Moerkoert. 
 
I år blev der afholdt hoppekåring i både region Øst og Vest, dette har været en god ordning, da 
der alligevel var for mange tilmeldte til at man kunne have afholdt arrangementet på en enkelt 
dag. Dommere var Iben Tjelum, Christina Rasmussen og Martin Larsson.  
 
To hingste har gennemført 4 ugers materialprøve på Vilhelmsborg under chefberider Signe 
Hansen. De afsluttede deres prøve ved den fælles 1 dags materialprøve, hvor en enkelt anden 
NF hingst deltog. Alle tre hingste bestod med fint resultat. 
 
Bestyrelsen har modtaget 5 ansøgninger om tildeling af elitestatus.  
Hopperne: 

 Flintdales Melissa NFB-E 1608  

 Vognmandgårdens Bussi NFS-E 1651  

 Vognmandgårdens Askepot NFS-E 1741 
Og hingstene:  

 Kantje’s Valentijn NFHR-E 127  



 Staplecross Spitfire NFHR-E 39  
Alle ponyerne opfyldte kriterierne. Der blev overrakt diplomer. 
 
New Forest ponyerne har også i år været godt repræsenteret på dyrskuerne rundt omkring i 
landet. Ikke kun på de skuer, som foreningen anerkender. 
 
Medlemstallet pr. 1. november 2014 er 65 aktive, 35 familiemedlemsskaber, 73 juniorer og 12 
æresmedlemmer.   
 
På generalforsamlingen 2013 meldte nogle sig som deltagere i nogle visionsgrupper, men flere 
af disse medlemmer har ikke været inddraget. 
 
Sisse Dahlin havde en kommentar til at det er ærgerligt at hingstekåringen ligger fast i Jylland, 
vi bør tilgodese medlemmer i hele landet. Hun foreslår at det kunne laves i privatregi. Der 
opfordres til at hvis man sidder med det rigtige sted i baglommen, eller et samarbejde med en 
anden forening, så meld jer på banen. 
Beretningen blev godkendt 
 

Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 
Bent gennemgik regnskabet. 
Regnskabet og status blev godkendt. 

 

Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til 
ændring af medlemskontingent for det kommende år. 

Bent gennemgik budgettet. 
Budgettet er vedtaget, og derved er det også vedtaget at vi fastholder kontingentet. 

 

Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission. 
Ole Wienecke gennemgik virksomhedsplanen for det kommende år. Pernille gav en kort 
beretning for hvad de har for planer i Region Vest i 2015.  Der var ingen repræsentanter fra 
Region Øst, men de har meldt ud at bestyrelsen ikke ønsker at komme med forslag, da de 
regner med at der bliver valgt ny bestyrelse i regionen til næste regionsgeneralforsamling.  
Kåringskommissionen for 2015 er: 
Iben Tjelum, Christina Rasmussen, Milton Nielsen Ole Wienecke, Lene Grimbühler og Else Libak 
Hansen 
Virksomhedsplanen og kåringskommissionen blev godkendt. 

 

Behandling af indkomne forslag. 
Alle forslag er vedhæftet referatet. 
Der er kommet to forslag der vil skifte den nuværende 4 ugers materialprøve for hingste ud 
med en 1-dags afprøvning. Det vil ikke være en mulighed at begge forslag bliver vedtaget, 
derfor blev der først stemt om hvorvidt vi skal afskaffe den 4 ugers test til fordel for en 1 dags 
afprøvning.  
Forslaget blev vedtaget med 10 for 1 imod. 



Erstatning for endagsprøven vil derfor være et af de to indkomne forslag, og der blev stemt 
mellem de to forslag. 
Forslag 1: 7 stemmer 
Forslag 2: 3 stemmer 
Forslag 1 blev vedtaget 
Forslag 3: trukket 
Forslag 4: trukket 
Forslag 5: 5 for 6 imod – Forslag faldet 
Forslag 6: 2 for 6 imod 3 ikke stemt – forslag faldet 
Forslag 7: 1 for 5 imod 5 ikke stemt – forslag faldet 
Forslag 8: 1 for 4 imod 6 ikke stemt – forslag faldet 

 
Forslag 1: stillet af Jytte Madsen 

Ændre den 4-ugers stationsafprøvning for hingste til en 1-dags materialprøve, hvor ejer selv står for træning af 
hingstene. 
Regler for kåring § 11 stk.1:  
§11: Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er tildelt 
avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat materialprøve, som er godkendt af Videncentret 
for Landbrug/Heste og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. 
Materialprøven strækker sig over 4 uger. Her vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, dressur, i 
terrænet og i stalden blive vurderet. 
Prøven afsluttes med en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA springdommer, som 
vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet karakter. For at bestå materialprøven 
skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen delkarakter under 5. Hingsten vil af træningslederen 
få en træningsbeskrivelse, der vil blive offentliggjort sammen med dens karakterer efter endt aflagt prøve. 
Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen, før prøven er 
godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring. 
Erstattes med følgende: 
§11: Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er tildelt 
avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat 1-dags materialprøve, som er godkendt af 
Videncentret for Landbrug/Heste og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. 
Under materialprøven vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, løsspringning, dressur, under 
udholdenhedsprøven og ved dyrlægekontrollen blive vurderet. 
Prøven indeholder en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA springdommer, som 
vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet karakter. For at bestå materialprøven 
skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen delkarakterer under 5.  
 Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen, før prøven er 
godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring. 
Regler for kåring § 11 stk. 3 og 4: 
Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom, er det en forudsætning for 
evt. meddelelse af dispensation, at der foreligger en dyrlægeattest. 
Stk. 4 Hvis hingsten pga. sygdom under materialprøven udgår, skal den stilles til kåring det følgende år for at 
forblive i avlen. Her kan den opnå 1-års avlsgodkendelse og skal herefter stilles til fornyet materialprøve. 
Ændres til nyt stk. 3: 
Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom eller hvis hingsten bliver 
skadet under prøven, så den ikke kan fuldføre, er det en forudsætning for evt. meddelelse af dispensation, at der 
foreligger en dyrlægeattest. 
Regler for kåring § 11 stk. 5 ændres til stk. 4. 
 



Forslag 2: stillet af Sisse Dahlin og Liselotte Månsson 
Under regler for kåring erstattes § 11  
§11: Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er tildelt 
avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat materialprøve, som er godkendt af Videncentret 
for Landbrug/Heste og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. 

Materialprøven strækker sig over 4 uger. Her vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, dressur, i 
terrænet og i stalden blive vurderet. 

Prøven afsluttes med en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA springdommer, som 
vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet karakter. For at bestå materialprøven 
skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen delkarakter under 5. Hingsten vil af træningslederen få 
en træningsbeskrivelse, der vil blive offentliggjort sammen med dens karakterer efter endt aflagt prøve. Hingste, 
der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen, før prøven er godkendt 
og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring. 

Stk. 2 3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for 
kåring 2 år efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til 
materialprøve året efter avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt 
er søgt om og givet dispensation. 

4-års hingste og ældre hingste uden materialprøve kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for kåring året efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den siddende bestyrelse, 
hvis hingsten ikke møder til materialprøve samme år som avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består 
materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation. 

Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom, er det en forudsætning for evt. 
meddelelse af dispensation, at der foreligger en dyrlægeattest. 

Stk. 4 Hvis hingsten pga. sygdom under materialprøven udgår, skal den stilles til kåring det følgende år for at 
forblive i avlen. Her kan den opnå 1-års avlsgodkendelse og skal herefter stilles til fornyet materialprøve. 

Stk. 5 Hingste, som ikke rettidig er tilmeldt materialprøven, får bedækningstilladelsen inddraget ved starten på 
materialprøven. 

Med følgende: 

Afprøvning af hingste foregår ved en endags materialprøve, godkendt af avlsforeningen for New Forest Ponyer i 
Danmark. Hingsten skal aflægge prøven tidligst i det år, hvor den fylder 4 år. Hingsten kan, hvis den avlsgodkendes 
som 3 års bevare bedækningstilladelsen indtil sit fjerde år. Såfremt hingsten opnår avlsgodkendelse senere i livet 
skal han aflægge prøven samme år som denne, for at bevare bedækningstilladelsen.  

Afprøvningen kan afvikles af regionerne i forbindelse med championaterne efter gældende regler nedskrevet i 
foreningens drejebog angående afprøvning af hingste. 

Materialprøven skal til enhver tid følge regler for dommere til opnåelse af ”R”. 

Materialprøven skal til enhver tid bestå af følgende elementer: Ridning i gangarter og springning af egen og 
fremmedrytter. Løsspringning. 



Forslag 3: stillet af Sisse Dahlin og Liselotte Månsson 
I forbindelse med afprøvning af hingste til regionernes arrangementer er det muligt for hopper og vallakker at 
gennemgå en afprøvning i lighed med hingstenes materialprøve.  
 

Forslag 4: stillet af Sisse Dahlin og Liselotte Månsson 
Det er tilladt for avlsgodkendte hingste at vælge deltagelse i 
30 dages stationsafprøvning, arrangeret af andre avlsforbund eller i udlandet som alternativ til endagsprøven.  

 

Forslag 5: stillet af Sisse Dahlin og Liselotte Månsson 
Da det teknisk ikke er muligt at bibeholde NFH nummeret på de næste generationers stamtavle, heller ikke når 
disse er avlet i de år hingsten har haft avlsgodkendelse i Danmark, hvis NFH nummeret fratages,mener jeg, at 
denne § skal frafaldes, da problemet er meget mindre ved frafaldelse end ved bibeholdelse. 
  
§ 13 Hvis en hingst ikke opnår færdigkåring i Danmark efter at have  
været avlsgodkendt, men samtidig er kåret eller bliver kåret i et andet  
EU-land, er det ikke tilladt at indberette bedækninger med hingstens  
danske NFH-nummer.  
 
Hele §13 udgår. 
 

Forslag 6: stillet af Pernille Rieks-Pedersen Jensen 
Følgende forslag til revidering af reglerne for R, fremsættes som led i en generel gennemgang af den eksisterende 
stævnevejledning. Herunder er der set på økonomiens sammenhæng ift. stævneafvikling, og de eksisterende 
dommerkrav. Der er nogle steder skåret ned i antallet af påkrævede dommere.  
 
 (Regler for registrering af New Forest ponyer) 
 
§22A: En New Forest pony kan tilføje et “R” til sit NF nummer hvis den i 4, 5, 6 eller 7 års og ældre 
dressurchampionatet, som er en gangartsbedømmelse, bedømt, som gangartsklasse for 4 års, i LB1A for 5 års, i 
LA2A for 6 års og i FEI 5 års indledende DSA championat for 7 års og ældre opnår minimum 70 %. En hoppe, der 
har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen. Klassen skal bedømmes af 
minimum 2 dommere, hvoraf den ene og helst begge skal være DSA dressurdommere. Der kan dog dispenseres 
således, at den ene dommer kan være en eksamineret berider. 
Nyt: 
§22A: En New Forest pony kan tilføje et “R” til sit NF nummer hvis den i 4, 5, 6 eller 7 års og ældre 
dressurchampionatet, som er en gangartsbedømmelse, bedømt, som gangartsklasse for 4 års, i LB1A for 5 års, i 
LA2A for 6 års og i FEI 5 års indledende DSA championat for 7 års og ældre opnår minimum 70 %. En hoppe, der 
har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen. Klassen skal bedømmes af 1 
dommer, som skal have status af DSA dommer eller eksamineret berider. 

 
Forslag 7: stillet af Pernille Rieks-Pedersen Jensen 

§22B: En New Forest pony kan tilføje et “R” til sit NF nummer hvis den i springchampionatet for 4 års ponyer på 
højden 80 cm for katg. I ponyer, 70 cm for katg. II ponyer og 60 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i 
springchampionatet for 5 års ponyer på højden 90 cm for katg. I ponyer, 80 cm for katg. II ponyer og 70 cm for 
katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller springchampionatet for 6 års på højden 100 cm for katg. I ponyer, 90 
cm for katg. II ponyer eller 80 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i springchampionatet for 7 års og 
ældre ponyer på højden 110 cm for katg. I ponyer, 100 cm for katg. II ponyer og 90 cm for katg. III ponyer opnår 
minimum 75 %. En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen. 
Springchampionatet skal bedømmes af mindst en DSA dommer. 
Nyt:  
§22B: En New Forest pony kan tilføje et “R” til sit NF nummer hvis den i springchampionatet for 4 års ponyer på 
højden 80 cm for katg. I ponyer, 70 cm for katg. II ponyer og 60 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i 
springchampionatet for 5 års ponyer på højden 90 cm for katg. I ponyer, 80 cm for katg. II ponyer og 70 cm for 



katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller springchampionatet for 6 års på højden 100 cm for katg. I ponyer, 90 
cm for katg. II ponyer eller 80 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i springchampionatet for 7 års og 
ældre ponyer på højden 110 cm for katg. I ponyer, 100 cm for katg. II ponyer og 90 cm for katg. III ponyer opnår 
minimum 75 %. En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen. 
Springchampionatet skal bedømmes af mindst en DSA dommer eller eksamineret berider. 
 

Forslag 8: stillet af Pernille Rieks-Pedersen Jensen 
§22D: Tilføjelse af R til NF- nummeret: En kåret New Forest pony kan få tilføjet et R efter sit NF – nummer, hvis 
den til et stævne afholdt af Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark opnår et af følgende resultater ved 
samme stævne: Dressur – minimum 60 % i to dressurklasser af sværhedsgrad 2 for ponyer eller højere. Spring – to 
fejlfrie hovedrunder i sværhedsgrad 2 eller højere. 
Det er en forudsætning, at dressurklasserne bedømmes af minimum to dressurdommere, hvoraf den ene skal 
have en status af minimum A–dommer eller begge har status af minimum B – dommere. 
Springklasserne skal bedømmes af en springdommer med minimum rang af C- dommer. 
Nyt:  
§22D: Tilføjelse af R til NF- nummeret: En kåret New Forest pony kan få tilføjet et R efter sit NF – nummer, hvis 
den til et stævne afholdt af Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark opnår et af følgende resultater ved 
samme stævne: Dressur – minimum 60 % i to dressurklasser af sværhedsgrad 2 for ponyer eller højere. Spring – to 
fejlfrie hovedrunder i sværhedsgrad 2 eller højere. 
Det er en forudsætning, at dressurklasserne bedømmes af minimum to dressurdommere, hvoraf den ene skal 
have en status af minimum  B-dommer og den anden har valgfri status  
Springklasserne skal bedømmes af en springdommer med minimum rang af C- dommer. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er:   Asge Nilsson - modtager genvalg 

Lene Jacobsen - ønsker ikke genvalg 
Marie Eliasen ønsker at stille op til posten. 

Asge Nilsson og Marie Eliasen blev begge valgt til bestyrelsen 
 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 
På valg er:   Niels True - modtager genvalgt 
Niels True blev genvalgt 

 

Valg af 2 revisorer 
På valg er:  Niels Erik Nielsen - modtager genvalg 

Kurt Nedersee - modtager genvalg 
Begge blev genvalgt 

 

Valg af revisorsuppleant 
På valg er:  Fritz Hansen modtager genvalg 
Fritz blev genvalgt 

 

Eventuelt. 
Sisse Dahlin foreslår at medaljen til kåringer bliver en del af kåringsgebyret. Så man ikke skal 
købe den på dagen, og der derved mistes noget af det fede ved at modtage en medalje. 
Bestyrelsen tager det med til planlægningen af næste kåring. 
 



Sisse opfordrer bestyrelsen til at de gør en indsats for at få ensrettet de internationale 
regler/retningslinier for Myotoni. 
 
Niels gav en interessant statistik på brugen af hjemmesiden 


