REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE
Antal fremmødte medlemmer: 12+5 børn.
Repræsentanter fra regionsbestyrelserne: Lotte(reg.3), Kirstine(reg.1), Aage, Hanne, Christina og
Fritz(reg. 2)
Hovedbestyrelsesmedlemmer: Niels Jørgen, Liselotte og Louise. Afbud: Jytte og Sisse

Regionsstruktur
Region 3 har til deres generalforsamling lavet flere udvalg, som deres medlemmer
har haft mulighed for at melde sig til, og har generelt fundet, at hvis folk kun binder
sig til f.x. at hjælpe til ved championaterne, er det nemmere at få folk engageret. Det
blev forslået at man til regionsgeneralforsamlingerne inviterer en foredragsholder,
da det måske vil kunne tiltrække flere.
Ønske fra regionerne om at få lavet fælles stævneudvalg, hvor der nedsættes
stævnekoordinatorer, som kan hjælpe regionerne med alt det praktiske ifm. stævner,
og andre arrangementer. Liselotte vil lave mappe til regionerne, hvor der står
fællesretningslinjer for afholdelse af stævner. (Hvor intet andet er nævnt dækker
stævner over championater, medajleridning, samt VDM,ØDM og SDM)
Region 1 og region 2 vil forsøge at samarbejde, så de bedre kan få stablet
arrangementer på benene. Forslag om at adskille sporten fra avlen, så der kun er to
regioner i sporten (ØST og VEST), men bibeholder 3 regioner til avlen (1,2,3).
Det skal synliggøres for medlemmer at stævner i alle regionerne er åbne for alle
medlemmer.
Regionsbestyrelserne ønsker at der åbnes op for muligheden for, at det er forskellige
regionsbestyrelsesmedlemmer, der deltager i hovedbestyrelsens møder.
Regionerne vil gerne lave noget for vores egne ponyer, men er ikke afvisende for at
lave championater med andre forbund.
Region 2 må på forsøgsbasis tilbyde ikke medlemmer at de kan deltage i vores
stævner, såfremt de rider på en NF pony. Dog vil der blive opkrævet et ekstra
startgebyr pr. klasse på 25 kr. Det er dog fortsat kun medlemmer der må deltage i
mesterskabsklasser og medaljeridningen. Alternativt kan man forsøge at lave
prøvemedlemsskab. (Ved nærmere undersøgelse vil dette dog ikke være en
mulighed, pga. regler i DRF)

Generelt var der enighed om at vi skal være bedre til at synliggøre hvad vores
juniormedlemmer får for deres medlemskab.
Generelt bedre reklame i områder hvor der er mange NF ryttere, der ikke er
medlemmer.
Materialprøve
Materialprøve udvalget holdt et oplæg, hvor de fremlagde deres nuværende forslag
til alternativ materialprøve. Grunden til at man har arbejdet med at lave en ny
materialprøve, er at der har været ønske om dette fra hingsteejere. Desuden er
materialprøven, i dens nuværende form, meget at udsætte så unge hingste for.
Derfor havde udvalget kigget på hvad man gør i andre lande, og hvad formålet med
materialprøven er. Gruppen påpegede at man i Sverige, Frankrig, Belgien og Holland
er gået væk fra 30 dages test, og har erstattet dem med andre prøver, hvor ingen er
stationsafprøvede.
Desuden har de lavet udregninger, hvor man kunne se forskellen i pris mellem den
nuværende materialprøve og deres forslag. Afhængigt af om man havde en rytter
selv, kunne man spare rigtig mange penge.
Forslaget indebar bl.a. at man skulle opnå, hvad der svarer til et R i både dressur og
spring til championaterne. Dette kunne gøres enten samme år, eller over to år. Hvis
hingsten ikke kunne opnå dette, skulle den have mulighed for at prøve så længe
ejeren ønsker det, dog kræver det en ny avlsgodkendelse året efter. Desuden skulle
man til den endelig kåring fremvise hingsten under rytter, dette ville dog ikke påvirke
kåringsresultatet. Dog vil hingsten få en udtalelse fra DSA dommerne, og det vil være
karakterne fra championaterne der er gældende.
Der var enighed blandt medlemmerne om at temperament er vigtigt, og det ville
man ikke få bedømt ved forslaget. Dog har materialprøve udvalget fundet ud af at de
seneste år har alle hingste fået mellem 8 og 10 i temperament, hvilket var deres
begrundelse for at man reelt ikke kan bruge karakteren til noget. Desuden mente de
at det er svært at sige noget om en hingst temperament, når den holdes inde 23
timer i døgnet.
Generelt talte de fleste til mødet for, at vi skal bibeholde vores 30-dages test. Der
blev af et enkelt medlem forslået at lave en 14 dages test.
Det blev også drøftet om hvorvidt vi kan være tjent med at vores hingste skal rides af
berider elever af svingende karakter, da flere medlemmer så dette som et problem.

Materialprøve udvalget gjorde opmærksom på, at hvis man selv kunne vælge rytter
til sin hingst, ville man bedre kunne få en højere og langt mere ensartet standard ved
vores prøver. Der ses allerede på Sjælland at det er proff. eller dygtige amatørryttere
som rider i championaterne. Der var generelt enighed om, at vi skal være meget
opmærksomme på, hvad det er vi udsætter vores hingste for, og at bestyrelsen skal
være mere opmærksom på, om hingstene får de forhold, som vores hingsteejere
ønsker.
Bestyrelsen vil invitere hingsteejerene til et møde, hvor vi kan finde ud af, hvad de
prioriterer.
Det blev foreslået at man evt. kunne lave den nye metode på forsøgsbasis, og hvis
der så var nogen der måtte ønske det, kunne de tage en 30-dages test i DSP.
Det blev foreslået at man kunne lade flere 3-års hingste gå igennem, men at man så
skal turde afvise dem som 5-års. Alternativt blev det foreslået af enkelte medlemmer
at genindføre tvungen afkomssamling.
Generelt skal vi skal have fundet ud af, hvad der er vigtigt, og hvordan det skal
vægtes. Og tænke over hvad vi er oppe imod. Derfor er det vigtigt, at vi bliver enige
om hvad vi vil opnå med materialprøven, og materialprøveudvalgets arbejde er et
skridt på vejen. Vi kan nemlig havne i en situation, hvor vores hingsteejere vælger at
lave materialeprøve i udlandet, hvis vi ikke har et acceptabelt tilbud.

Logoregler
Logo skal kun gives til afkom efter hingste på hingstelisten.
Det er hingste- eller hoppeejers ansvar at dokumentere opnåede kåringsresultater
eller afstamning.
Medlemmerne mente generelt at logoet er et spørgsmål om at det er renavl, ikke et
kvalitetsstempel.
Advarsel på hingstelisten om ikke at bruge hingste der ikke er på vores hingsteliste,
da det er den eneste måde man kan være sikker på hingsten er godkendt under
Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark.
Gebyr for ikke medlemmer, hvis de har et føl, der skal have logo på deres pas.

Flytning af hingstekåringen
Der var bred enighed om at hingstekåringen skal flyttes til slutning af marts eller
starten af april.
Hvis hingstekåringen flyttes vil det ikke betyde at hingsten får mindre bedækningstid,
men det vil være nemmere at gøre en hingst klar.
Bestyrelsen vil drøfte hvornår det er bedst at placere hingstekåringen.
Eventuelt
Hjemmesiden
Der var generel enighed om at vi får for lidt for vores penge.
Bestyrelsen skal være bedre til at stille krav til hvad vi forventer.
Mulighed for at lave nogen ”serier” med fx avlerportrætter.
Der skal være bedre opfølgning på arrangementer.
Rapporten
Vil blive taget op i bestyrelsen samt på generelforsamlingen.
Evt. lave en årsbog som kan sendes over mail, og at man for en mer pris
kan få den på tryk.
Evt. lave noget mere opsøgende ”journalistik”, prikke folk på skulderen,
om de gider skrive noget til rapporten.
Foredrag
Region 3 vil forsøge at få lavet nogle foredrag, som er åbne for alle
medlemmer.
Vigtigt at det er regionerne selv der står for afholdelsen af dem, men
samtidig at fortælle at det er åbent for alle vores medlemmer.
Evt. kan man lave halvdagskurser med relevante personer. Dog vigtigt
at placerer det på et fornuftigt tidspunkt, samt at holde det på en
fornuftig pris.

Hingstekåring
Bestyrelsen skal lave retningslinjer i forbindelse med kåringer, så man
bedre kan formidle hvem der har ansvar for hvad og hvorfor.
Mht. dopingkontrol blev det debatteret, men der blev ikke truffet
nogen endelig beslutning. Kræver yderligere debat på nyt møde.

