
 

BESTYRELSENS BERETNING 2010 
 

2010 er ved at rinde ud! Et ikke helt almindeligt år i foreningens historie.  

 
Et stort jubilæum er fejret i 2010 – 50 år – det har været værd at fejre. 

 
I februar blev der afholdt hingstekåring med færdigkåring af 4 5 års hingste 
– Årets hingst blev tyskfødte Sofienhoof's Maroon e. Park's Taroon og 
herefter fulgte 3 danskavlede hingste, nemlig Lundemarksgårds Layout e. 
Bakkegårds Pinpoint, Soldals Atlas Atlantis e. Hamlet's Merick og Soldals 
Pacific Ocean e. Sirius Hippios. 
Én 4 års hingst fik avlsfodkendelse i et år og det var hingsten Højmarkens 
Joker e. Firfod Jetset. 
I 3 års holdet slap 2 unghingste gennem nåleøjet. Det var Driftbrogårds 
Darth Vader e. Hamlet's Merick og Flintdales Raider e. Kantje's Valentijn. 

 
I April holdt bestyrelsen møde med et par repræsentanter fra 
hingsteholderne, som ønskede nye tanker om hingstenes materialprøve. Dette 
blev igen taget op på åretys emnemøde i oktober og der blev nedsat en 
gruppe, som skal arbejde med emnet. 
 
”Åbent hus” i sidste week-end i maj var et nyt tiltag, som endnu ikke har 
fundet fodfæste, men som alt nyt, skal også dette, forhåbentligt 
tilbagevendende, arrangement have en chance. Derfor vil vi opfordre vores 
medlemmer til at åbne dørene for interesserede igen i år i den sidste 
week-end i maj! 

 
Jubilæumsåret blev også fejret på behørig vis ved landets dyrskuer og 
mange af vores ponyer klarede sig rigtig flot, både i den indbyrdes 
konkurrence, men sandelig også i konkurrencerne på tværs af racer. 



  
Men, men det helt store jubilæumsarrangement løb af stabelen i august på 
dyrskuepladsen i Roskilde. Tre dage i New Forest ponyens tegn. Aldrig har 
der været så stor medlemstilslutning til en Festival eller noget andet New 
Forest arrangement på dansk jord! 260 ponyer mødte op for at deltage i 
det store jubilæumsarrangement og til medlemsfesten lørdag aften blev der 
serveret dejlig mad og spillet op til dans af et 5 mand stort orkester – ca. 
370 af de tobenede havde fundet vej til dette brag af en New Forest fest 
og dermed er grundlaget for de næste 50 år i Avlsforeningen lagt. 

 
Det bliver for omfattende at nævne alle de flotte præstationer ved årets 
Festival. Men alligevel vil jeg her fortælle at nogle af de allerflotteste 
præstationer som var en realitet efter Festival 2010: 

 
Årets hoppe: Firfod Jette Torp e. Bakkegårds Pinpoint – guldmedalje 
 

Nævnes skal de også at bedste 3 års hoppe – nemlig Glenwood Mable Hill 
e. Ll. Møllegårds Nero også fik den sjældent uddelte, men meget atraktive 
guldmedalje. 

 
Årets Vallak: Glennwood Masterpiece e. Ll. Møllegårds Nero – sølvmedalje 

 
Dansk Jubilæumsmester i dressur: Lundemarksgårds Favorit e. Stegstedgårds 
Figaro. Med Caroline Elsner i sadlen. 

 
Dansk Jubilæumsmester i Spring: Westervelds Winston e. Corso redet af 
Cecilie Ravn. 

 
BIS: Roløkke Swallow e. Peveril Probus 
Reserve BIS: Elmholts Lady e. Pedro 



 
Vinder af X-faktor finalen: Horsemosens Merian e. Glennwood Mastermind. 
Reserve X-faktor: Glennwood Anapolis e. Glennwood Mastermind. 

 
Årets føl: Soldals Waltzing Mathilda e. Lundemarksgårds Layout. 

 
Nævnes skal også de fine samlinger, som blev vist til Festival 2010. 
Samlinger er jo resultat af mange års avlsarbejde, og at se samlingerne 
efter 4 hopper og én hingst var en oplevelse for sig selv. 

 
Mister Malthe NFHR-E 108 opnåede 22 point 1. klasse. 2 grad for sin 
samling og modtog en medalje af bronze. 

 
Horsemosens Manna NF-E 1722 opnåede 24 point  1. klasse. 1 grad og 
modtog en medalje af guld. 

 
Firfod Jaloux NF 1850 opnåede 24 point 1.klasse. 1 grad og modtog en 
medalje af guld. 

 
Storådalens Cecilie NF-E 1496 opnåede 23 point 1. klasse. 1 grad og 
modtog en medalje af sølv. 
 
Odbjergs Imari NFR-E 1380 opnåede 23 point 1. klasse. 1 grad og modtog 
en medalje af sølv.   

 
Mon ikke der er lidt diplomer eller lignende til disse avlsdyr , som har 
stillet samling ????? som kan uddeles...... eller hvad? 

 



I anledning af vores 50 års jubilæum havde vi valgt at udnævne hele 5 
nye æresmedlemmer:  Else Klinge DK, Dionis Macnair GB, Gill Wright GB, 
Henk Schoone NL og Thea Scholtens-Moerkoert NL.  Alle var mødt til 
Festival 2010 og blev her hædret ved jubilæumsfesten på behørig vis. 
 

Jubilæumsåret bød også på en udnævnelse til International dommer. Iben 
Tjelum, som på dygtig vis har været på Avlsforeningens dommerliste gennem 
en årrække blev udnævnt til International dommer ved Jubilæumsfesten.  

  

Efter festivallen var det ved at være tid for indsyning til materialprøve for de 
unge hingste. Vanen tro foregik denne prøve på Wilhelmsborg hos Søren 
Valentin og hans beriderelever. 5 hingste blev indsynet – de to måtte 
desværre forlade prøven efter 14 dage, da de ikke var rengående, men 
vinder af Årets materialprøve blev Soldals Brilliant e. Bavian og også 
Lundemarksgårds Hokus Pokus e. Firfod Jetset og hingsten Vestergårds Zeus 
( som er kåret i Verband der Pony-und Kleinpferdezugter Schleswig-
Holstein)  e. Anydale Martien, bestod årets materialprøve for hingste. 
 

To Elitehingste og to Elitehopper har foreningen udnævnt i 2010. 
 

Firfod Frigear NFHR-E 99 og Roløkke Swallow NFH-E 77 ( som er far 
og søn kan du sige hvis du lyster!) 
 

Flintdales Merci NF-E 1703 og Storådalens Cecilie NF-E 1496. 
 

 der skal måske uddeles lidt diplomer og grønt til de 3 af dem ( 
Swallow har jo modtaget på Festival). 

 

På ridebanerne har New Forest ponyerne også i år gjort sig bemærket, en 
hel del har opnået status af B eller A pony og flere har været til 
Landsholdsamlinger og andre store arrangementer. Vi er stolte hver gang vi 
hører om en New Forest pony, som har gjort sig særligt bemærket!  Vi vil 
ikke nævne alle de flotte resultater her, men én enkelt skal alligevel lige 
have en linie i bestyrelsens beretning: Labbenhus Snøvs e. Ridderslag 
Gerhard med sin rytter Stine Tange tog hele vejen til Kentucky for at 
deltage i VM. Parret hjemtog hele 3 medaljer – 2 af bronze og  1 af 
sølv. Det er jo fantastisk – en dansk New Forest pony til VM!!!  
 



Til slut vil bestyrelsen sige tusind, tusind tak …...... til alle de, som har 
ydet en frivillig indsats i året der gik! Især skal der lyde en meget stor tak 
til de frivillige, som har brugt så ufatteligt meget tid på at arrangere Festival 
2010 – det var et SUPER arrangement ! Bestyrelsen er stolte af at have 
folk som jer, der helt uselvisk har påtaget sig ansvaret for denne fantastiske 
jubilæumsfest! I fortjener de største roser i verden!!! 
 

Men også tak til vores dommere, som har ydet et flot frivilligt bidrag til 
foreningen  ved at dømme ponyer på dyrskuer og til kåringer. Flere af jer 
har brugt mange dage og måske især week-ender på at se på andres 
ponyer og   vi ved godt, at jobbet ikke altid medfører ros og skulderklap, 
men vi har valgt jer, fordi I er dygtige og skarpe og engagerede. Uden 
jeres indsats ville det ikke gå.  
 

Tak til dommersekretærerne, som har gjort livet lidt nemmere for dommerne 
og tak til regionsbestyrelserne og jer som har stået for, og knoklet i 
forbindelse med regionsarrangementerne. Tak til alle rytterne og udstillerne 
og avlerne fordi I viser vores race på ridebaner og dyrskuer!  


