
INTERNATIONALT NEW FOREST PONY MØDE 2011 
 

Finland havde i år påtaget sig værtskabet for det internationale New Forest ponymøde, der 
afholdes hvert andet år. 
I år var der deltagelse fra England, Frankrig, Belgien, Holland, Danmark, Norge, Sverige 
og Finland. Afbud fra Tyskland og Nordamerika. 
Finnerne havde arrangeret et fantastisk program. Mødet startede lørdag d. 9/7 kl. 10 i en 
jagthytte ude i et sø- og skovområde. Formanden for den finske hesteavlsorganisation 
Hippos Håkan Wahlman, der også er formand for Finsk Varmblodsavl, ledede mødet på 
fornem vis. Han beherskede udover finsk også svensk, engelsk og tysk. Dagsorden var 
udsendt i forvejen og punkterne blev diskuteret uden problemer indtil Golden Wonder 
problematikken igen blev drøftet. Hollænderne havde tilsyneladende misforstået tidligere 
beslutninger om, at der ikke kan avles renracede NF føl på hopper med mere end 6,25% 
GW længere end til udgangen af 2012. Hollænderne troede, at bare afkommet kom under 
6,25% var det OK. 
Anne Klemola, der i mange år har haft succesfuld avl af New Forest ponyer, stod for 
forplejningen under og efter mødet, der sluttede kl. ca.15. Hun driver også restaurant samt 
har et begrænset antal værelser, så ud over Jytte og Ole boede de 3 repræsentanter fra 
England og de 2 fra Norge hos Anne. 
Fra mødet kørte vi alle til et flot skovområde, hvor vi gik op til et udsigtspunkt. Her kom 
endnu en overraskelse, idet der blev serveret champagne og friske jordbær. Derfra tilbage 
til vore ”bosteder”, inden vi i taxa blev kørt til jagthytten, hvor Anne med hjælp af et par 
kokke havde lavet barbecuemiddag med diverse salater, grillede mørbrad, pølser og 
kylling. Ud på aftenen optrådte mødestyreren med sang og guitarspil bakket op af flere af 
de finske deltagere som go-go girls. Taxaen bragte os sikkert hjem, så vi kunne være 
udhvilede til søndagens show og hoppekåring, der startede kl. 11. Gill Wright skulle 
dømme kåringen sammen med 2 finner. Efter sigende var de ikke helt enige. Suzanne 
Kempe, der er på den internationale dommerliste, skulle dømme showet alene. Ca. 40 
ponyer blev udstillet. 
Bedste unge hingst/vallak blev kat. nr. 8 Klockas Junost e. Klockas Emir og Marina e. 
Diogenes Kay opdrættet af Gun-Britt Cederblom og ejet af Kirsi Pajula. Bedste unghoppe 
blev kat. nr. 13 Tin Star Miller e. Bazuun og Millemis e. Hedlanda Meteor. Opdrættet og 
ejet af Jenni og Joonas Pösö. 
Young stock champion blev kat. 8 foran kat. 13. 
Champion mare blev kat. nr. 31 RP-Hot and Sweet e. Marttillan Rupert og Scapas Delta e. 
Fritham Gay Cloud opdrættet af Relanderin Ponitalli og ejet af Henna Laaksonen. Hoppen 
blev flot mønstret af vores taxachauffør Piia Nurmi. 
En enkelt danskavlet hoppe blev udstillet nemlig Elmholts Ysati e. Pedro og Horsemosens 
Julia e. Staplecross Spitfire. Flere andre havde danske aner. 
Bedst in Show blev kat. 8 foran kat. 31. 
Dermed sluttede 2 veltilrettelagte og spændende dage. 
 
Tak til Finnerne. 
 
Næste møde blev foreslået afholdt i Sverige. 
 
Jytte N. Madsen & Ole Wienecke 


