
REFERAT AF HØSTMØDE 18/9 2009 PÅ VILHELMSBORG. 
 
 
Høstmødet er –traditionen tro – baseret på diskussion af aktuelle emner forud 
for årets generalforsamling og i år var de følgende emner, som der blev livligt 
debatteret. 
 
 

1. Orientering om Festival 2010. Sisse orienterede forsamlingen om de 
foreløbige forberedelser til denne store begivenhed. Alle der har 
interesse i at være med til forberedelserne er velkomne uanset bopæl. 
Der var ønske om at programmet til den fælles kvadrille, som skal foregå 
til de store dyrskuer og samlet til selve Festival 2010 er klar allerede i 
februar 2010. 

2. Hoppe og vallakkåring. Skal den praktiske gennemførelse ændres fra 
2 til 1 dag fordi der er medlemmer der undlader at kåre deres hopper 
pga. prisen når kåringen forløber over en week-end? 
De fleste var enige om at et 2 dages arrangement var at foretrække 
også for at tilgodese det sociale i kåringen. Under alle omstændigheder 
er det først et problem i 2011 da 2010 står i Festivallens tegn og derfor 
er baseret på et længere arrangement. Det blev også bragt op om der 
skulle indføres brugsprøver til hoppekåring i form af løsspringning. Nogle 
mente at championaterne var til for at teste brugsegenskaberne og at 
det ville være svært at sige noget om ridelighed ved at vise 
løsspringning, samt at det kunne være uoverskueligt for mange 
medlemmer, hvis ponyerne også skulle trænes i løsspringning. Andre 
mente at det kunne være frivilligt og dommer Martin var positiv overfor 
idéen, men mente så at kåringen skulle udvides til 3 dage. 

3. 
Omkåring af hopper. Stutteri Elmholt ønskede at hopper til omkåring 
ikke skal kunne kåres ned, men kun op. Emnet blev diskuteret og man 
nåede frem til at det er sjældent at der kåres ned og mange synes at 
man skulle tage chancen, hvis man ønskede omkåring. 
 
Materialprøve for hingste. Der har været kritik af indsynings og 
prøvetidspunkterne ved dette års materialprøve. Træningsleder Søren 
Valentin, som foreningen har brugt de seneste år er blevet spurgt om 
prøven kunne lægges i en week-end. Dette vil være umuligt for teamet 
pga. stævner i week-enden, men der er villighed til at påbegynde 
prøverne senere om aftenen, så det kan lade sig gøre at komme frem fra 
hele landet efter arbejdstid.  
Vi diskuterede også om der skulle være løsspringning til 5 års kåringen. 
Det har der været nogle år og andre har der ikke været, men det er 
vigtigt at melde ud til hingsteejerne om man skal eller ikke skal. Nogle 
mente at det ville være mere hensigtsmæssigt at ride hingstene til 5 års 
kåringen og at man så selv kunne vælge favoritdisciplinen.  
 
Ærespræmier til dyrskuer. Niels Erik fra Stutteri Elmholt spørger hvad 
medlemmerne får for deres medlemskontingent? Og siger så at han 
mener at der skal flere ærespræmier til dyrskuerne, da dyrskuer er stor 



reklame for foreningen. Spørgsmålet er egentligt mest af teknisk art, da 
præmierne gives af de respektive regioner og der var derfor flertal for at 
der skulle gives større tilskud til regionerne, men også en opfordring til 
stutterierne om at skaffe/give ærespræmier – måske især til de små 
dyrskuer, som regnes for de ”ikke godkendte”.  
 
Opdatering af hestepas. Jytte fortæller om den nye EU forordning om 
opdatering af hestepas med medicinsider, som er trådt i kraft 1/7 09. 
Man kan læse udførligt om det på Landsudvalgets hjemmeside. 
 
Hjemmesiden. Et flertal i bestyrelsen har besluttet at aflønne Majbritt 
Clement for at være webmaster. Beslutningen er midlertidig og Majbritt 
aflønnes over hendes mands firma. Det har før været nødvendigt for en 
bestyrelse at købe assistance i en begrænset periode. Alle opfordres til at 
se sig om efter en frivillig til at bestyre websiden, så arbejdet i 
foreningen igen bliver på frivillig basis.  
Der var brev fra Klara Hoffritz angående frivillighed og betaling i 
særdeleshed af medlemskaber og til webredaktører. Der var forslag om 
reduktion af medlemskontingentet til alle bestyrelsesmedlemmer – 
hovedbestyrelse og regionsbestyrelse – på 50 % og andre mente at 
regionerne selv skulle betale medlemskontingent for de 
regionsmedlemmer, som lægger deres arbejde ude i regionerne og ikke i 
hovedbestyrelsen. Hjemmesiden kunne evt få en ny struktur idet 5 
hjemmesider til så lille en forening er ret flot. Der arbejdes på sagen! 
 
Foreningens navn. I flere år er der fra flere sider ønske om et mere 
”mundret” navn til foreningen. Måske skal vi starte på en frisk efter de 
første 50 år og forslag som ”newforest.dk eller newforestpony.dk blev 
nævnt. 
 
Referent: sisse 

 
 


