
Forslag til ændringer i Avlsforeningen for New Forest ponyer  

 

Vedtægterne: 

Kapitel 1.  Almindelige bestemmelser 

§1. ændres til:  

Foreningens navn er FORENINGEN FOR NEW FOREST PONYER I DANMARK. 

Kapitel 10. Hovedbestyrelsens virksomhed 

§ 21 stk. 3 tilføjes: 

Championaterne skal holdes i perioden 1. september til 30. november. 

Hovedbestyrelsen skal til en hver tid sørge for at proportionerne til Championat- og Medaljeridning ligger 
på foreningens hjemmeside. Hovedbestyrelsen er forpligtiget til løbende at korrigere disse bestemmelser, 
såfremt der findes fejl og mangler i disse. 

§ 23 ændres til: 

Regionerne afholder generalforsamling en gang årligt i perioden 15. januar til 28. februar. 

§38. ændres til 

Hvert år i januar udbetaler hovedbestyrelsens kasserer et beløb pr. betalende medlem i regionen pr. 31. 
december  ( i foregående år) til regionsbestyrelserne. 

Stk. 2 ændres til: 

Beløbet fastsættes af foreningens hovedbestyrelse, tilskuddet kan ikke blive mindre end det fastsatte beløb 
året før. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark 

Regler for kåring 

§7.  

Stk. 2 ændres til: 

Stk. 2 Tilmelding af hingste, hopper og vallakker til kåring er bindende. Ved forfald kan ½ af tilmeldingsgebyret 
tilbagebetales eller tilmeldingsgebyret, kan benyttes året efter til samme pony, mod ejers underskrift på tro og love 
og med angivelse af grunden til forfaldet. Opstaldningsgebyr kan tilbagebetales indtil 3 dage før kåringen. 

§17. 

Stk. 5 ændres til: 

Kåringen afholdes både i Region Øst og Region Vest hvert år, på et sted valgt af regionsbestyrelserne, med 
gode faciliteter. 

Hovedbestyrelsen er forpligtiget til at sørge for så vidt muligt at tilmeldingsgebyret for hoppekåringen 
svarer til udgiften for en kåring. 

 

§ 22A tilføjes: 

Hovedbestyrelsen betaler 2 DSA Dommere eller en DSA dommer og en eksamineret berider samt 
kørselsgodtgørelse til dressur championaterne efter regning fra Dommer/berider. 

§ 22B tilføjes: 

Hovedbestyrelsen betaler DSA Dommer samt almindelig dommer samt kørselsgodtgørelse til spring 
championaterne efter regning fra Dommere. 

§22F: tilføjes: 

Der skal til medaljeridningen dømmes af enten 2 C dommere eller 1 B dommer.  

Stk. 2 Registreringen af opnåelse af medalje foretages af hovedbestyrelsen, efter indsendt dokumentation 
fra regionerne. 

§23. ændres til: 

Hovedbestyrelsen giver ærespræmier ved ovenstående skuer, efter følgende fordeling 

 

 


