
BESTYRELSEN BERETNING 2009. 
 

 
Et år er gået, siden vi sidst var til årets generalforsamling i vores forening.  Et tilbageblik 
på året der gik byder på mange oplevelser med vores ponyer. Og det nye år, som vi står 
foran, bliver noget helt særligt -  jubilæumsår -  hele 50 år –  og dermed Festival år… som 
vi alle ser frem til. 
 
Bestyrelsen ser ikke helt ud som den gjorde sidste år ved denne tid,  idet daværende 
næstformand i bestyrelsen, Regitze Lassen, valgte at forlade bestyrelsen i januar og 
supleanten  Louise Nielsen trådte ind i stedet.  
Efter regionernes generalforsamling trådte Lotte Dahlin ind som repræsentant fra region 3 
og afløste Ina Skafte. To unge nye friske pust prøver nu kræfter i bestyrelsen og det er 
sikkert sundt for os andre ældre bestyrelsesmedlemmer …. 
 
Januar bød også på en yderst konstruktiv dommerkonference og vi tror, at både dommere 
og bestyrelse fik noget lærerigt og brugbart med hjem. 
 
I Februar afholdt vi årets hingstekåring i Ikast. Ikke mindre end 18 hingste var mødt og 
årets hingst 2009 blev Flintdales Rantzau e. Anydale Martien. Også Firfod Jens Lyn e. 
Bakkegårds Pinpoint, Gleenwood Mastermind e. Anydale Martien  og Strandagers Bandit 
e. Blues Brendan havde bestået deres Materialprøve året før, og blev alle endeligt kårede. 
I 3 års holdet slap tre unge poder gennem nåleøjet : Lundemarksgårds Hokus Pokus e. 
Firfod Jetset, Gay Count Zidan ligeledes efter Firfod Jetset og Soldals Brilliant som er 
allersidste afkom efter elitehingsten Bavian. Bemærk at alle de nævnte hingste - 3 års 
såvel som 5 års - er Dansk avlede – det er vi stolte af i foreningen! 
 
I April deltog vores to internationale dommere – Martin Block og Ole Wienecke – i et 
dommerseminar i vores moderland – England –  
 
Luk øjnene – alle sammen - og tænk så på dyrskuetid, så føles vinteren knap så mudret 
og kold. Dyrskuetid er noget de fleste glæder sig til! Festligt og hyggeligt og sommeren, 
der enten står for døren eller som man er midt i – snak og fest og dejligt samvær med 
andre heste og især New Forest elskere.  
Flotte resultater var der mange, som opnåede i 2009. På Roskilde dyrskue var N.F. med 
helt fremme i konkurrencerne på tværs af racer. Gay Count Shetan var lige ved og næsten 
i konkurrencen om Sjællandspræmiehingsten, og efter ”omløb” blev det til en flot 2 plads – 
kun slået af Nordbaggehingsten. Tre års hoppen Lundemarksgårds Enya opnåede titlen 
som bedste 3 års hoppe på tværs af alle racer, også  på dyrskuet i Roskilde.  
Og ”på tværs ” på Odense var New Forest sandelig også med, idet 2 pladsen i 
fælleskonkurrencen om bedste 3 års og bedste 2 års tilfaldt vores race, flot repræsenteret 
med henholdsvis Stegstedgårds Angelina e. Firfod Jetset og Strandagers Mirabel e. 
Champiz ! 
Vi håber at rigtig mange medlemmer vil møde på næste års dyrskuer rundt om i landet og 
repræsentere vores race i jubilæumsåret! 
 
Hoppekåringen foregik i Sønderjylland og medlemmerne er vist ved at vænne sig til kun én 
hoppekåring om året!  
39 hopper,4 vallakker og 8 føl ,,,,  Årets vallak, med det flotte navn : Højgårds Solo Pikeur 
var efter Pedro og som Årets hoppe blev udnævnt: Stegstedgårds Angelina – flot fremført 
af tredje generation på Stutteri Stegstedgård. Angelina er efter Firfod Jetset og blev 
selvfølgelig også region 2’s bedste hoppe. Som bedste reg. 1 hoppe udnævntes 



Horsemosens May Dream e. Elmholts Neptun og i region 3 var det Lundemarksgårds 
Enya der kunne pryde sig med titlen ”regionens bedste”. Årets føl var et hingsteføl e. 
Firfod Jetset og hed Southfork Cookie!  
Region 2 havde arrangeret det flot for os alle og kronen på værket var festmiddagen 
lørdag aften, hvor der var mødt mere end 100 til fællesspisning. 
 
Materialprøven blev traditionen tro afholdt hos Søren Valentin på Vilhelmsborg. 4 hingste 
med dansk avlsgodkendelse, én enkelt fra Norge og én enkelt fra Connemareforeningen, 
viste os en sensommeraften i september, hvor dygtige de var blevet og de fik alle flotte 
karakterer. Lundemarksgårds Layout var bedste dressurbetonede hingst og dette års 
samlede vinder. Soldals Atlas Atlantis blev kåret som bedste springhingst, men som 
tidligere nævnt, var der også flotte karakterer til Sofienhoof’s Maroon og Soldals Pacific 
Ocean. Den norske hingst, Skogly’s Zeus, bestod desværre ikke sin danske materialprøve 
pga. krybbebidning. 
 
Øst- og Vest  Danske mesterskaber blev afholdt i efteråret med færre tilmeldte end der har 
været de sidste år . Vi tror at finanskrisen er synderen og at den også er skyld i den meget 
ringe tilmelding til Syd danske Mesterskaber, som nødvendigvis  måtte aflyses, da det ikke 
var muligt at gennemføre et stævne med mindre end 20 starter.  
På øerne mærkede vi igen krisen da det var championatstid, men til gengæld var der 
overvældende stor tilslutning i det jyske, da der her blev afholdt championater og 
medaljeridning. 
 
Året går på held, og vi i bestyrelsen kan se tilbage på et år med aktiviteter, glade 
medlemmer og smukke ponyer, som er vist i hele landet! Men alligevel er det hele jo ikke 
altid helt lyserødt og i løbet af sommeren var der så voldsom kritik fra nogle af foreningens 
medlemmer af vores Webmaster valgte at trække sig fra denne post og i stedet bruge 
tiden på mere positive ting. Dette betød at bestyrelsen følte sig nødsaget til at indgå i en 
midlertidig løsning – i lighed med den man tidligere har anvendt, da man var uden en 
foreningskasserer – og vi er nu i en situation, hvor webmasteren er betalt for sit arbejde.  
Vi ønsker selvfølgelig at denne periode bliver kort, og at der melder sig en entusiastisk og 
engageret sjæl, som har lyst til at bestyre foreningens Webside. 
I forbindelse med Materialprøven lød der også kritiske ryster fra nogle af deltagerne ved 
årets prøve. Informationsniveauet var ikke tilfredsstillende og det fik vi rettet! Desuden var 
der kritik af tidspunkterne for indsyning, forældredag og afsluttende prøve, da det betød at 
adskillige skulle holde ekstraordinært fri fra arbejde . Vi har talt med træningslederen på 
Vilhelmsborg om dette og han svarede at det – heller ikke i fremtiden – vil være muligt at 
afholde disse arrangementer i week-ends, men at han gerne ville være med til at 
arrangere tingene senere om aftenen, så det – i hvert fald for nogle – er muligt at passe 
arbejdet først og bagefter deltage i det mere hobbybetonede, som ponyholdet jo er for de 
fleste af os!  
 
Lyst er det for os at fortælle at hele 6 hopper er udnævnt til Elitehopper i 2009! 
 
Hopperne er: Horsemosens Manna e. Marlino 
   Trine e. Exmoorstaldens Pascal Paoli 
    Elmholts Femineth e. Bavian 
    Isabella Van Heuissen e.Orlando Knight-Hoood Løgeland 
    Elmholts Regitze e. Palle 
    Mercurius Minerva e. Linge Mercurius 
 
 
Jo og så kom der også lige en Elitehingst til, nemlig Stegstedgårds Figaro e. Firfod 
Frigear.  



 
Tillykke med de flotte udnævnelser til opdrættere og ejere! 
 
Vi må erkende, at vi ikke lige har været opmærksomme på at uddele diplomer til ”Eliterne” 
i den tid vi – som sidder her - har været i bestyrelsen. Det er en fejl, som vi meget gerne vil 
rette og derfor har vi taget diplomer med til alle de udnævnte hingste og hopper som har 
fået den fornemme titel til de sidste 3 år. (uddeling af diplomer) 
 
 
 
 
 
 


