
Propositioner for Stationsafprøvning af New Forest Hingste 2012 

 for 

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. 

 

 

Formål: 

Formålet med prøven er, at bedømme brugsegenskaber, staldopførsel og temperament for hingstene. 

 

Teknisk udvalg: 

Træningsleder:         Berider Søren Vallentin tlf. 22213861 

New Forest:              Lene Jacobsen og Bent Jessen 

LU:                           Jørgen Finderup 

 

Udvalgets opgave vil være, at sikre den teknisk korrekte tilrettelægning og gennemførelse af 

prøverne samt i tvivlstilfælde at afgøre, om en prøve er gennemført eller ej. Herudover kan udvalget 

rådgive den enkelte deltager. Avlsforeningen afgør selv, om en prøve er bestået og om en hingst 

eventuelt må gå om eller møde igen det efterfølgende år. 

 

Deltagere: 
Fortrinsvis avlsgodkendte hingste fra Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark og andre 

lande. Hingstene skal minimum være 4 år. 

 

Sted og varighed: 
Prøven finder sted på Vilhelmsborg i perioden 24. august – 22. september 2012. 

 

Indsyning: 

Indsyningen sker fredag den 24. august kl. 18. 

 

Hingsten skal møde velsoigneret og i let kondition. Hingsten skal være let redet og let indsprunget 

under rytter. Det anbefales, at hingsten møder nybeskåret og skoet med minimum forsko. Der 

udarbejdes ved indsyningen en rapport over hingstens huld, sundhedstilstand og ridemæssige 

fremvisning af træningsleder og dyrlæge i samråd med Teknisk udvalg. 

 

Ved indsyningen mønstres hingsten på fast bund og rides efterfølgende af egen rytter. Hingsten skal 

vises på begge volter i skridt, trav og galop. Der rides efter træningslederens anvisninger. 

 

Såfremt Teknisk udvalg vurderer, at en hingst ikke er i en afprøvningsmæssig forsvarlig tilstand, 

kan Teknisk udvalg undlade at indsyne hingsten. 

 

Der medbringes vaccinationsattest med gyldig vaccination, ligesom hingsten skal møde med udstyr 

inkl. brugbar kombineret sadel / dressur + springsadel. Det vil være en fordel, at der medbringes 

stævneskab til hingstens udstyr. 

 

Der skal være foretaget tandeftersyn og hingsten skal være behandlet mod orm. 

 

Beslagsmed: 



Ved indsyningen konstateres det, om hingsten er korrekt beskåret / skoet. Evt. mangler rettes 

omgående. Specialregler, angående anvendelse af sygebeslag under stationsafprøvningen, 

fastlægges af avlsforeningen. Hingsteholderen afholder udgifterne til smed. 

 

Praktisk gennemførelse. 

 
Træningen: 

Prøven består af  4 ugers træning og afsluttende prøve.  

Træningen forestås af  Træningsleder eksamineret berider Søren Valentin. Det er dennes opgave, 

med reference til Teknisk udvalg, at træne og uddanne hingstene samt klargøre dem bedst muligt til 

den afsluttende prøve. 

 

Træningslederens opgave er også at bringe hingstene i en passende stand og kondition, så de kan 

deltage så velforberedte som muligt i de afsluttende prøver, samt observere hingstene med det 

formål at karaktergive nærmere bedømmelsesområder. 

 

Træningslederen forestår hingstenes træning og tilrettelægger træningsprogrammet således, at 

hingstene får det nødvendige arbejde under hensyntagen til ædelyst, gålyst og almindelig sundhed i 

krop og lemmer. Træningen tilrettelægges og gennemføres ensartet for hingstene under hensyntagen 

til evner og kondition og således, at hingstenes evner for en eventuel specialdisciplin stimuleres. 

 

Hingstene rides så vidt muligt kun i letridning med hovedvægten lagt på søgning til biddet samt 

naturlige gangarter med takt og balance. 

 

Træningslederen skal gennem arbejdet med hingstene vurdere disse med henblik på 

karaktergivning. Træningslederen fører notater, hvori alle relevante forhold vedrørende de enkelte 

hingste og træningen noteres. Der udfærdiges en skriftlig træningsvurdering for den enkelte hingst. 

 

Teknisk udvalg tilser hingstene mindst en gang imellem indsyningen og den endelige prøve. 

 

Opstaldning: 

Hingstene opstaldes i individuelle bokse og kommer ud af boksen hver dag (i henhold til gældende 

lovgivning). Hver weekend kommer hingstene løse i ridehus. 

Boksene strøs med halm. Ønskes der spåner, kan dette ske mod betaling af spåner til dagspris. Dette 

skal bestilles i forbindelse med tilmeldingen. 

Ønskes det, at hingsten kommer på græsfold, er dette muligt mod et tillæg på 1200 kr. Dette skal 

bestilles i forbindelse med tilmeldingen. Århus Rideklub råder over hingstefolde, men der gøres 

opmærksom på den øgede risiko ved at sætte hingstene på græsfolde. 

Der udfærdiges en opstaldningskontrakt ved indsyningen i samarbejde med træningslederen. 

 

Foderplan: 

Hingstene fodres med hel havre og Tjørnehøj Fiber Champ. Herudover fodres med hø / wrap. 

 

Generelle bestemmelser: 

Dersom en hingst skades eller har så mange sygedage, at dens mulighed for at gennemføre prøverne 

er væsentligt forringede, eller hvis det observeres at en hingst lider af en fejl eller er ureel, skal 

hingsteejeren, efter samråd med Teknisk udvalg, underrettes. Hingsten kan tages ud af prøven og 



Avlsforeningen og Århus Rideklub er ikke pligtig til at refundere prøvegebyret og opstaldnings-

gebyret. 

 

Hingsteholderen kan altid kontakte Teknisk udvalg for drøftelse af prøveforløbet. Der kan ved 

indsyningen aftales om muligheden for eventuel statusrapport pr. telefon under særlige forhold. 

 

Dyrlæge: 

Hingstene efterses af dyrlæge ved indsyningen. 

I tilfælde af yderligere behov for dyrlæge tilkaldes dyrlæge fra Nørlund Hestehospital. 

 

Dyrlægebesøg opdeles i 2 grupper: 

1. Ved akut behov for dyrlæge ( kolik og lign.), tilkalder træningslederen dyrlægen og 

kontakter efterfølgende Teknisk udvalg, som kontakter hingsteholderen. 

2. Ved behov for dyrlæge, hvor det ikke er akut, kontakter træningslederen Teknisk udvalg, 

som kontakter hingsteholderen og herefter tilkaldes dyrlægen. 

Udgifter til sygebesøg under stationsafprøvningen afholdes af hingsteholderen. 

 

Priser: 

Opstaldning og træning koster 4800 kr.+ moms pr. hingst, som betales af den enkelte hingsteholder 

til Århus Rideklub. 

Til dækning af øvrige udgifter indbetales depositum på 3000 kr. på foreningens konto 3578         

9100377 senest den 15. juni 2012.  

 

Forældredag: 

Der afholdes forældredag fredag den 7. september kl. 18, hvor hingstene vises under rytter. 

Træningslederen vil på forældredagen orientere om den enkelte hingsts standpunkt. Teknisk udvalg 

vil være til stede. 

 

Bedømmelse: 

Under stationsafprøvningen giver træningslederen karakterer i henhold til det ordinære prøveskema 

fra LU. 

 

Afsluttende prøve: 

Ved den afsluttende prøve lørdag den 22. september, i forbindelse med afslutningen på den fælles 

1-dags materialprøve, vil hingstene blive løssprunget. Endvidere bliver hingstene redet af tildelt 

rytter samt af fremmedrytter i både gangarter og springning. Prøven bliver bedømt af autoriseret 

dommer.  

 

Resultat: 

Resultaterne beregnes på grundlag af de fastsatte vægtninger, som fremgår af vedlagte skema. Der 

kræves et samlet resultat på min. 700 point og ingen delkarakterer under 5 for at bestå prøven. 

 

 

Til indsyning og forældredag vil der blive serveret kaffe og kage. 

 

Vel mødt til årets materialprøve for samtlige deltagende New Forest hingste. 


