
  
  

 

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 
Ølby Center, Køge. 

 
  
Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 
   
1.  Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og    
     Gert Padetzski valgt som stemmetællere. 
 
2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.  Beretningen godkendt. 
 
3.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab. Regnskabet godkendt.   
 
4.       Fremlæggelse af budget for det kommende år.  Budgettet godkendt 
 
5.  Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.  
     Virksomhedsplanen godkendt.  
 
6.  Behandling af indkomne forslag. 
 
Forslag 1 Stillet af bestyrelsen. 
 
I kapitel 4. Høstmøde ændres ordlyden i § 12 til: 
 
§12.  
Temamøder afholdes efter behov. 
Stk.2.  
Formålet med disse møder er at drøfte emner, som medlemmer og bestyrelsen finder 
relevante. Alle medlemmer kan stille ønske om temamøder, såfremt bestyrelsen finder 
emnet relevant. 
 
Forslaget vedtaget med 36 stemmer for, 0 imod. 
 
Forslag 2 Stillet af bestyrelsen. 
 
I kapitel 2. Medlemskab §7 stk. 5  tilføjes: 
  
Stk.5. Juniormedlemskab. 
Børn og unge mennesker kan optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 
17 år. Juniormedlemskab giver ret til deltagelse med egen pony i alle konkurrencer og 
prøver, der arrangeres af foreningen og i særlige tilfælde, hvor det er angivet, med ikke-
medlemmers pony. Juniormedlemskab giver ikke ret til at stille til kåring.  



Studerende over 17 år kan mod fremvisning af gyldigt studiekort optages som 
juniormedlemmer, og opnår de rettigheder som et juniormedlemskab giver. 
 
Forslaget vedtaget med 35 stemmer for. 
 
Forslag 3 Stillet af bestyrelsen: 
 
Under regler for kåring af hingste § 9 ændres ordlyden til og der tilføjes en ny stk. 
2, hvorfor den nuværende stk. 2 bliver til stk 3, stk. 3 bliver stk 4 og stk 4 bliver 
stk.5. 
Kåringskommissionen tildeler den 3- eller 4 årige hingst 9 karakterer for eksteriør, 
bevægelse samt 1 karakter for helhed samt 2 karakterer for springning.  
Hingsten opnår avlsgodkendelse hvis følgende kriterier er opfyldt:  
• Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 6  
• Minimum 7 i type  
• Minimum 8 i helhed  
 
Stk.2: Kåringskommissionen tildeler den 5 års og ældre hingst 9 karakterer for eksteriør, 
bevægelse samt 1 karakter for helhed. Derudover skal hingsten vises under rytter i spring 
eller dressur efter ejers ønske og her gives karakterer for ridelighed og kapacitet.  
Hingsten opnår endelig kåring hvis den har bestået materialeprøven og hvis følgende 
kriterier er opfyldt:  
• Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 6  
• Minimum 7 i type  
• Minimum 8 i helhed 
 
Forslaget blev trukket af bestyrelsen, da man gerne vil have det diskuteret med 
medlemmerne, så man inddrager deres ønsker. Det vil blive gjort på et temamøde i 
februar. 
 
Forslag 4 Stillet af bestyrelsen. 
 
Under regler for kåring af hingste §10 Stk. 2 og stk. 5 
Ordlyden ændres til: 
Stk 2. 3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for starten af materialprøven året efter. 4-års og ældre 
hingste uden materialprøve, kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for starten af materialprøven samme år. 
I det år hingsten skal aflægge materialprøve, skal tilmelding til bestyrelsen ske senest 1. 
juni. Tilmelding skal vedlægges kopi af stamtavle samt det af bestyrelsen fastsatte 
depositum. 
   
Stk. 5 Ordlyden ændres til: 



Hingste, som ikke rettidig er tilmeldt materialprøven, vil få bedækningstilladelsen 
inddraget ved starten på materialprøven. 
 
Forslaget blev vedtaget med 34 stemmer for. 
 
Forslag 5 Stillet af bestyrelsen. 
 
Under regler for kåring af hingste § 11 Stk. 2 ændres ordlyden til: 
Stk. 2 Afvises hingsten kan den ikke genfremstilles.  
 
Forslaget blev trukket. 
 
 
Forslag 6 Stillet af bestyrelsen. 
 
Under regler for kåring af hingste § 14 tilføjes: 
4 års og ældre hingste som har påført officielle mål fra DRF i deres hestepas skal ikke 
måles i forbindelse med avlsgodkendelse/kåring. Endvidere betragtes DRF mål foretaget 
på et hvilket som helst tidspunkt i hingstens liv som endelige, og skal straks efter måling 
meddeles foreningen og vil herefter også være de officielle mål i avlsregi. DRF målinger 
har til enhver tid højeste prioritet. Hvis hingsten er målt med sko, fratrækkes 1 cm fra 
stangmålet. 
 
Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for. 
 
Forslag 7 Stillet af bestyrelsen. 
 
Under regler for kåring af hopper og vallakker  § 15 stk 9 tilføjes: 
4 års og ældre hopper og vallakker som har påført officielle mål fra DRF i deres hestepas 
skal ikke måles i forbindelse med avlsgodkendelse/kåring. DRF målinger har til enhver 
tid højeste prioritet. Hvis hoppen eller vallakken er målt med sko, fratrækkes 1 cm fra 
stangmålet. 
 
Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for. 
 
Forslag 8 Stillet af bestyrelsen. 
 
I regler for udnævnelsen af elitehingste og hopper ønskes tilføjet:  
Bestået Dansk en dags materialprøve med 750-799 point 10 
Bestået Dansk en dags materialprøve med  800-849 point 15 
Bestået Dansk en dags materialprøve med over 850 point 20 
 
Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for. 
 
Forslag 9 Stillet af bestyrelsen. 
 



I regler for udnævnelsen af elitehingste og hopper ønskes tilføjet:  
Opnået bronzemedalje ved medajleridning 5 
Opnået sølvmedalje ved medaljeridning 10 
Opnået guldmedajle ved medajleridning 15 
Opnået diamant ved medajleridning 20 
 
Forslaget blev trukket. 
 
Forslag 10, stilles af Gert Padetzski. 
 
Under regler ønskes tilføjet: 
 Regler for uddeling af ærespræmier ved godkendte NF dyrskuer. 
§ 21  Regionerne giver ærespræmier ved ovenstående skuer, efter følgende fordeling: 
Ved 1-5 udstillede NF ponyer gives 1 ærespræmie 
Ved 6 - 10 udstillede NF ponyer gives 2 ærespræmier 
Ved 11-15 udstillede NF ponyer gives 3 ærespræmier 
Ved 16-20 udstillede NF ponyer gives 4 ærespræmier 
Ved 21- 25 udstillede NF ponyer gives 5 ærespræmier. 
 
Forslaget blev vedtaget med 31 stemmer for. 
 
Forslag 11-16, stilles af: Liselotte Månsson, Helle Sørensen, Lene Thaulow, Michael 
Thaulow, Werner Codi Månsson, Louise Sørensen. 
 
Forslag 11 
 
§ 11 under kåring af hingste ændres ordlyden til følgende: 
§ 11 En hingst der består materialeprøven, men som ikke opnår endelig kåring kan 
fremstilles til kåring på ny, men må ikke benyttes i avlen før en endelig kåring er opnået. 
 
Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for. 
 
Forslag 12 
 
Under Kåring af hingste tilføjes en § 15, der lyder som følger: 
 Kårede hingste kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinjer. Der skal 
stilles min. 10 stk. registrerede afkom.  
 
1. klasse 1. grad 24 point = guld  
1. klasse 1. grad 23 point = sølv  
1. klasse 2. grad 22 point = Bronze  
1. klasse 2. grad 21 point = ingen medalje  
2. klasse 1. grad 20 point = ingen medalje  
2. klasse 1. grad 19 point = ingen medalje  
  



Afkomspræmiering sker på hesteejerens begæring og stiles til formanden. 
Afkomspræmiering kan kun foregå i forbindelse med hoppekåring eller anden udstilling, 
godkendt af avlsforeningen. Ved afkomspræmiering gives en samlet beskrivelse af det 
fremstillede afkom.  
 
Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for. 
 
 
Forslag 13 
 
Under regler for kåring af hopper og vallakker §15 tilføjes to nye stykker: 
Stk. 5: Hopper kan ved kåringen stille til frivillig løsspringning og vil her blive bedømt af 
en springsagkyndig. Der gives karakterer for: Taksering, benteknik, brug af ryg, galop 
samt kapacitet. Der gives en beskrivelse af hoppens springformåen. Karakterer og 
beskrivelse indføres på lige fod med eksteriør karaktererne samt eksteriørbeskrivelsen i 
hoppens papirer.  
 
Stk. 10: Vallakker kan ved kåringen stille til frivillig løsspringning og vil her blive 
bedømt af en springsagkyndig. Der gives karakterer for: Taksering, benteknik, brug af 
ryg, galop samt kapacitet. Der gives beskrivelse af vallakkens springformåen. Karakterer 
og beskrivelse indføres på lige fod med eksteriør karaktererne samt eksteriørbeskrivelsen 
i vallakkens papirer.  
 
Forslaget faldt med 15 stemmer for. 
 
Forslag 14 
 
§ 10 under kåring af hingste ændres ordlyden til følgende: 
§10 Samme år som hingsten er tildelt avlsgodkendelse (for 3-års hingste årets efter), skal 
hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat materialprøve, som er godkendt af 
Landskontoret for Heste og Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark.  
 
1 og 2 del af materialeprøven består af en gangarts- og dressurbedømmelse, samt 
springbedømmelse over 4-8 spring.  
 
Hingsten rides både i dressur og spring efter dommerens anvisning. Hingsten rides af 
egen rytter.  
 
Under prøven vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer m.v. i dressur og spring 
bedømmes. Prøven bedømmes af en DSA dressur og en DSA springdommer som 
vurderer hingstens kvaliteter.  
 
Hingsten vil under 1. og 2. delprøve opnå karakterer i: 
 
Ridelighed: dressurdommer, springdommer, fremmedrytter 
Kapacitet i dressur: dressurdommer, fremmedrytter 
Kapacitet i spring: springdommer, fremmedrytter 



Gangarter dressur – skridt, trav, galop: dressurdommer 
Springevner: taksation med rytter, benteknik med rytter, brug af ryg med rytter, galop: 
springdommer 
 
Der gives en samlet delkarakter for ridelighed (herunder indgår karaktererne under punkt 
1), dressur (herunder indgår karaktererne under punkt 2 og 4), springning (herunder 
indgår karaktererne under punkt 3 og 5).  
 
Delkaraktererne for ridelighed, springning og dressur vægtes lige højt.  
 
Der gives en samlet delkarakter for del 1, der udregnes som gennemsnit af delkarakteren 
for ridelighed, delkarakteren i dressur og delkarakteren i spring. 
 
Der gives en samlet delkarakter for del 2, der udregnes som gennemsnit af delkarakteren 
for ridelighed, delkarakteren i dressur og delkarakteren i spring. 
 
Der vil desuden blive givet en beskrivelse af hingstens udvikling mellem de to delprøver 
 
Hingsten opnår en samlet gennemsnitskarakter for de to første delprøver. Snittet udregnes 
ved at lægge den samlede delkarakter for del 1 og den samlet delkarakter for del 2 
sammen og dele resultatet med 2. Denne karakter benævnes Delkarakter A 
 
1.del af materialeprøven afholdes tidligst i august måned. 
 
2.del af materialeprøven ligger 1-2 måneder efter afholdelse af 1.del. Ud over kapacitet, 
ridelighed og manerer vil hingstens udvikling siden 1.del af prøven blive vurderet.  
 
Bestyrelsen fastsætter hvor del 1 og del 2 af materialeprøven afholdes. Del 1 og 2.del af 
materialeprøven kan afholdes i forbindelse med championaterne og Øst-/Syd-/Vestdansk 
Mesterskaber for Newforest ponyer.  
 
Både 1 og 2.del kan afholdes både øst og vest for Storebælt hvert år. 
 
En hingst skal deltage i del 1 og 2 i samme region og indenfor samme år. Dvs. en hingst 
kan f.eks. ikke deltage i 1.del øst for Storebælt og i 2.del Vest for Storebælt. Med mindre 
der kun afholdes en afdeling af del 1 og en afdeling af del 2 det pågældende år. 
 
3.del af materialeprøven afholdes i forbindelse med hingstekåringen. Hingsten skal 
deltage i 3.del af materialeprøven året efter del 1 og del 2 er aflagt.  
 
Hingsten vil først blive målt af en autoriseret måler, med mindre den har et af DRF 
godkendt målerbevis. 
 
Hingsten vil blive løssprunget og dernæst blive redet af egen rytter og af en 
fremmedrytter. Først i dressur dernæst i spring over 4-8 forhindringer efter dommerens 
anvisning.  



 
Under prøven vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer m.v. i spring og dressur blive 
vurderet. Prøven bedømmes af en DSA dressur og en DSA springdommer som vurderer 
hingstens kvaliteter.  
 
Fremmedrytteren / fremmedrytterne er uddannede og valgt efter deres egenskaber / 
kompetencer i henholdsvis dressur og spring. 
 
Hingsten vil under 3.delprøve opnå karakterer i:  
 
Ridelighed: dressurdommer, springdommer 
Kapacitet i dressur: dressurdommer 
Kapacitet i spring: springdommer 
Gangarter dressur – skridt, trav, galop: dressurdommer 
Springevner: taksation med rytter, taksation løsspring, benteknik med rytter, benteknik 
løsspring, brug af ryg med rytter, brug af ryg løsspring, galop: springdommer 
 
 
Der gives en samlet delkarakter for ridelighed (herunder indgår karaktererne under punkt 
1), dressur (herunder indgår karaktererne under punkt 2 og 4), springning (herunder 
indgår karaktererne under punkt 3 og 5).  
 
Delkaraktererne for ridelighed, springning og dressur vægtes lige højt.  
 
Hingsten opnår en samlet delkarakter for del 3, der udregnes som gennemsnit af 
delkarakteren for ridelighed, delkarakteren i dressur og delkarakteren i spring. Denne 
karakter benævnes delkarakter B 
 
Der gives en samlet karakter for materialeprøven, der udregnes som gennemsnittet af 
delkarakter A og delkarakter B.  
 
For at bestå prøven, skal hingsten minimum opnå 7 i samlet karakterer og ingen 
delkarakter under 5. 
 
Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke 
benyttes i avlen, før prøven er godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har 
opnået endelig kåring. 
 
Der vil ved den endelige kåring blive udnævnt Årets dressurbetonede hingst samt Årets 
springbetonede hingst blandt de til kåringen tilmeldte hingste. Der vil blive lagt vægt på 
delresultater opnået ved materialeprøven, samt evt. rideresultater opnået i konkurrencer.  
 
Stk. 2. 3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for starten af materialprøven.  
 



4-års og ældre hingste uden materialprøve, kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der 
strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for starten af materialprøven samme år.  
 
4 års og ældre ikke avlsgodkendte hingste kan vælge at tilmelde til materialeprøven før 
opnået avlsgodkendelse og hvis materialeprøven bestås, kan de herefter efter stille til 
endelig kåring. De kan ikke benyttes i avlen før endelig kåring er opnået 
 
I det år hingsten skal aflægge materialprøve, skal tilmelding til bestyrelsen ske senest 1. 
måned efter datoen for hingstekåringens afholdelse. Tilmelding skal vedlægges kopi af 
stamtavle samt det af bestyrelsen fastsatte depositum. 
  
Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom, skal 
den stilles til kåring det følgende år for at forblive i avlen. Her kan den opnå 
avlsgodkendelse, der strækker sig indtil samme års materialeprøve start, hvor den skal 
stilles til fornyet materialeprøve. 
 
Stk. 4 Hvis hingsten udgår pga. sygdom under materialprøven, skal den stilles til kåring 
det følgende år for at forblive i avlen. Her kan den opnå avlsgodkendelse der strækker sig 
indtil samme års materialeprøve start, hvor den skal stilles til fornyet materialeprøve. 
  
Stk. 5 Hingste, som ikke møder rettidig til materialprøven, får bedækningstilladelsen 
inddraget.  
 
Forslaget blev trukket, da forslagsstillerne mente det kunne bruge en bedre 
gennemarbejdning og var mest ment som et debatoplæg. 
 
Forslag 15 
 
§ 10 under kåring af hingste tilføjes et stk.6 (forslaget trækkes hvis forslag 14 
falder): 
Hingsten skal under prøven stå opstaldet på det sted, hvor prøven afholdes og vil mellem 
rideprøverne blive observeret for staldunoder så som vævning og krybbebidning. 
Hingsten vil blive observeret af en af bestyrelsen udnævnt kyndig person. Ved 
tvivlsspørgsmål rådspørges en dyrlæge. Hingste der udviser tegn på staldudnoder så som 
krybbebidning. 
 
Forslaget blev trukket. 
 
Forslag 16 
 
Under regler for kåring af hingste § 9 tilføjes et stk. med ordlyden: 
Under fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, 
gamacher, klokker eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og 
/ eller klokker, disse skal tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises 
løs. 
 



Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for. 
 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Niels Jørgen Andersen, Sisse Dahlin og  
     Louise Nielsen – ingen modkandidater – alle genvalgt. 
 
8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen. Ledig plads efter Louise Nielsen – Michael    
     Thaulow er valgt for 2 år. 
 
9.  Valg af  2 revisorer. På valg er Inga Nielsen og Anders Fyllgraf – begge genvalgt. 
 
10. Valg af revisorsuppleant. På valg er Gert Padetzski - genvalgt. 
 
11. Eventuelt. 
      Der blev rejst kritik af bundforholdene til årets hoppekåring fra en udstiller. Næste år  
      kommer kåringen til at foregå på udendørs bane. 
       
      Der blev spurgt til den nye dommeruddannelse. En af de pt. 2 interesserede havde        
      ikke modtaget svar på, at ansøgningen var modtaget, hvilket bestyrelsen beklagede.       
      Begge interesserede vil få svar i nærmeste fremtid.   
 
      Regionerne udtrykte ønske om flere deltagere til ØDM  og VDM. Der blev stillet   
      forslag om, at også krydsningsponyer skal kunne deltage. Evt. i separate klasser.  
      Regionerne kan arbejde videre med muligheden. 
 
      Der blev stillet forslag om en fælles ”Åben Hus” – dag for alle landets New Forest  
      stutterier til foråret, som optakt til Festivalen og for at få nye avlere og ryttere i tale.  
      Der arbejdes videre på ideen.     
  
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
  
Referant: Louise Nielsen                                          Referatet offentliggjort d.  20 /12  
2009. 
 
 
 
Underskrevet og godkendt af.  
Klara Hoffritz''  Kirstine Rasmussen Og N Jørgen Andersen 
  
  
  


