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Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 
   Referatet blev godkendt. 
Meddelelse fra formanden 
   Referat af turen til The New Forest 
   Niels Jørgen Andersen, Martin Bloch og Ole Wienecke havde en fin tur i dagene 1.-7. 
april 2009. De overværede bl.a. Stallion Inspection, den engelske hingstekåring, og deltog 
i et dommerseminar på Merrie Stutteriet. Desuden besøgte de en lang række stutterier og 
det engelske stambogskontor. Martin leverer et udførligt referat af turen, der vil blive 
offentliggjort på foreningens hjemmeside. En stor del af turen var for de deltagendes egen 
regning. Foreningen har betalt knap 5000kr, der dækker flybilletter, 1.overnatning og 
billeje. 
Meddelelse fra stambogsudvalg 
   Der er møde i Landsudvalget den 27.maj. Niels Jørgen og Jytte deltager. Et af emnerne 
på mødet er ”Pas til alle heste”, der træder i kraft 1.juli 2009 i Danmark. 
   Jytte kontakter Maiken Holm for at præcisere, at foreningen, ifølge dens regler, skal 
kontrollere importerede ponyer før de kan registreres i den danske stambogsdatabase. 
Ligeledes skal foreningen godkende hingste kåret i andre EU-lande, før de kan komme på 
den danske New Forest hingsteliste. Dette har ikke været praksis i en periode, da 
Landskontoret havde fået besked på, at dette ikke var nødvendigt for New Forest. 
Ligeledes forhøres hos Maiken Holm, hvad der er normal procedure for at 
afstamningskontrollere føl født af hoppe, der er bedækket med to forskellige hingste med 3 
ugers interval eller mindre. 
Meddelelse fra arrangementsudvalg 
   Status på dommerkonferencen 24/1 
   Der var tilfredshed med dommerkonferencens forløb og indhold. Det skønnes, at der for 
nuværende ikke er behov for en dommerkonference i 2010.  
Der blev orienteret om den tragiske bilulykke i Holland den 1.marts, der kostede den 
hollandske internationale New Forest dommer Ienske Niekerk livet. Sisse sørger for at 
hendes navn bliver taget af hjemmesidens dommerliste. 
   Referat hestekongres 31/1 
   Jytte og Sigrid Wienecke deltog som foreningens repræsentanter ved Hestekongressen i 
Fredericia. De deltog i såvel årsmødet som den faglige eftermiddag, hvor de forsøgte at 
dække så mange af de udbudte emner som muligt.  
   Status på hingstekåringen 28/2 
   Sisse orienterede om de nye måleregler, der gav lidt problemer i forbindelse med 
hingstekåringen, idet DRF`s målere må måle ponyer til 149cm med sko. Da vi i 
Avlsforenings regi ikke kan kåre ponyer, der er over 148cm, må vi trække 1cm fra på de 
skoede ponyers mål. Imidlertid står der  i kåringsreglerne, at 4års og ældre ponyer, der har 
DRF mål i deres pas, ikke behøver at blive målt til kåring. 
Emnet kan evt. drøftes endnu engang med de andre lande til det internationale møde i 
England i oktober. Vi bliver muligvis nødt til at justere vore kåringsregler i forhold til 
måleprocedurer. 
Der har efter hingstekåringen været en dialog med en hingsteejer omkring reglerne for 
ponyer målt med sko. 



   Der var til hingstekåringen et ukorrekt opbygget spring til 1.hingst til løsspringningen. Der 
ønskes en dialog med springdommeren til næste års hingstekåring om opbygning og 
højde på springene, så situationen ikke gentager sig. 
   NF anerkendte dyrskuer, indb. af resultater til HD, dommersekretærer 
Jytte indberetter resultaterne fra de anerkendte dyrskuer til Hestedatabasen. 
Aage samler resultaterne fra i år og min. de 2 foregående fra Horsens, Kirstine for 
Hjørring, Jytte for Aulum og Lotte for Gørlev (kun fra i år). Roskilde, Odense og Herning 
sørger Landscenteret selv for at registrere. 
Regionsrepræsentanterne sørger for at skaffe dommersekretærer til regionens anerkendte 
dyrskuer, såfremt der er mere end 5 tilmeldte ponyer og dommeren ønsker sekretærhjælp. 
   Hoppekåring 2009 
   Sisse laver meget hurtigt on-line tilmeldingsskema, der automatisk sendes til Fritz og 
Jytte. Betalingen foregår pr. giro. Aage har de aktuelle priser. Tilmeldingsfristen rykkes til 
10.juni. 
Jytte kontrollerer stamtavler og sender videre til Karen, der skriver katalog. 
Kontaktpersoner for hoppekåringen er Fritz og Kirstine. For reg. 2 er Aage kontaktperson. 
Huskelisten gennemgået og der er sat navn på alle opgaverne. Niels Jørgen sender den til 
alle involverede. 
   Definition af titlen ”Årets føl” 
   Titlen ”ÅRETS FØL” går til det føl, der bliver bedste føl ved årets hoppekåring.  
   Materialprøve for New Forest hingste 2009 
   Tidspunkterne for årets hingstematerialprøve har været fastlagt længe og har været 
offentliggjort på foreningens aktivitetskalender siden februar. Datoer og klokkeslæt kan 
ikke ændres i år, men materialprøveudvalget vil undersøge om prøverne fremover vil 
kunne starte og slutte på lørdage og hvad merprisen i så fald måtte blive.  Jytte svarer på 
den fremsatte kritik  fra en af årets deltagende hingsteejere. 
   Sisse lægger Materialprøvepropsitionerne på hjemmesiden snarrest. 
   Høstmøde 2009 
   Kirstine er arrangør af årets høstmøde den 18.september på Vilhelmsborg. Mødet 
holdes umiddelbart efter Materialprøveafslutningen samme sted. Det undersøges om 
Hippologisk selskabs lokaler er ledige. 
   Generalforsamling 2009 
   Reg. 3 står for Generalforsamlingen den 14.november kl.10.30 i lokalerne ved Ølby 
Bibliotek. 
   Hingstekåring 2010 
Reg.3 undersøger mulighederne for at afholde kåringen lørdag den 27.februar 2010 på 
Team Cape. 
   Festival 2010 
Der arbejdes på at få tilbagemeldinger fra  de forskellige udvalg på deres første 
arbejdsopgaver inden 4.september, hvor enkelte repræsentanter fra Festival-styregruppen 
deltager ved bestyrelsesmødet på Vilhelmsborg. 
Meddelelse fra markedsføringsudvalg 
   Annoncering af arrangementer 
   Kirstine og hendes piger vil stå for annoncering i diverse medier af arrangementer i 
foreningen. 
   PR til årets dyrskuer 
   Sisse efterlyser ideer til at lave PR for foreningen ved årets dyrskuer. Fritz undersøger 
om der kan laves bannere med foreningens navn og logo til at hænge op. Lene Thaulow 
sørger for at lave Festival 2010 reklame til at dele ud på dyrskuerne i år.  
Der er enighed om, at en ny brochure for foreningen skal være en reklame for alle 
foreningens medlemmer og ikke indeholde betalte annoncer fra nogle stutterier. En ny 
brochure vil være aktuel til næste år. Der er for nyligt lavet et mindre optryk af den seneste 
brochure. 
   Tildeling af midler fra legatpuljen til Roskilde Show 2009 



   Der er bevilget 2500kr til New Forest ponyernes deltagelse i det store Roskilde Show 
2009 efter ansøgning fra Lene Thaulow. Foreningen har stillet som betingelse, at New 
Forest ponyerne synliggøres i showet. Lene har valgt at gøre dette ved at lade New Forest 
ponyerne bære blå silkebånd i stigbøjlerne under showet. Det vil blive sagt over højtalerne 
medens ponyerne er i ringen, at dette vil være New Forest ponyer. Desuden vil der bliver 
lavet opslag med billeder og tekst om de deltagende New Forest ponyer.  
Pengene er udbetalt og der bliver fulgt op på betingelserne. 
   Diplomer til elitedyr 
   Aage efterlyser skabelon til elitediplom hos Kurt. Der følges op på, hvem der mangler at 
få diplom på deres eliteponyer og disse laves og sendes ud/overrækkes. 
   New Forest Rosetten 
   Det forsøges om resultaterne kan sendes on-line til 2 forskellige adresser hver måned. 
Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi 
   Fritz gennemgik status på foreningens økonomi pr. 30.april i forhold til budgettet.  Det 
ser fornuftigt ud og der forventes medlemstilgang hen over sommeren i forbindelse med 
hoppekåring, mesterskaber og championater. 
   Fritz foreslog at udsende et velkomstbrev med brochure, klistermærker, årsrapport mm 
til nye medlemmer. Niels Jørgen starter straks på at udsende disse. 
Dommeruddannelse 
   Færdigt oplæg fra Iben Tjelum og iværksættelse af uddannelsen 
   Det færdige oplæg til en dommeruddannelse blev vedtaget og Sisse lægger det på 
hjemmesiden med det samme under ”Bestyrelsen informerer” med et spot på forsiden, der 
henviser til oplægget. Vi ønsker at få nogle sekretæremner i gang så hurtigt som muligt. 
Der vil være mulighed for at være med ved årets dyrskuer og evt. kan vi bruge 2 til 
hoppekåringen. 
   Landsudvalget arrangerer teorikursus i foråret 2010 og det undersøges hvor langt 
Shetlænderforeningen er med nyopstart af teorikurser, da et samarbejde med dem kan 
være aktuelt. 
Hjemmesiden 
   Hingsteliste 
   Holdes opdateret, da der jævnligt kommer rettelser og tilføjelser gennem sæsonen. 
Umiddelbart fjernes forbeholdet omkring de nykårede hingstes DNA, da det er undersøgt 
og i orden. 
   Stutteriannoncer 
   Fritz har en opdateret liste med til Sisse, så de hingsteannoncer, der ikke er betalt for, 
fjernes. Nye annoncer skal på hver måned. 
   Tilmeldingsskemaer 
   Skemaet til årets hoppekåring skal på hjemmesiden med det samme. Generelt skal 
tilmeldingsskemaer på i god tid, så vi undgår de mange opringninger fra medlemmer, der 
ikke kan finde dem. 
   Liste over elitedyr 
   Louise laver lister over samtlige ponyer udnævnt til elitedyr, startende med hingstene.  
   Kriterier for links 
   Jytte har færdig liste til Sisse over hvilke links der skal fjernes, da de ikke virker eller 
henviser til forkerte sider. Desuden www-adresser på de links vi mangler at få på efter 
aftale på sidste bestyrelsesmøde. 
Internationalt møde oktober 
   Det blev vedtaget at sende 3 repræsentanter til England til det internationale møde i 
oktober. For nuværende er det  Niels Jørgen, Jytte og Sisse med Kirstine og Fritz som 
suppleanter. Der bestilles B&B og meldes til hos de engelske arrangører. Jytte sender de 
emner som vi ønsker debatteret på mødet fra dansk side. 
Regionerne 
   Orientering om årets arrangementer 



   Lotte orienterede om hingstedagen i reg. 3, der havde været en succes og som ønskes 
gentaget. Forestående arrangementer i reg.3 er desuden Roskilde Dyrskue, New Forest 
galopmesterskabet, de 2 Gørlevskuer og ØDM. 
   Aage oplyste, at reg. 2 havde måttet aflyse 2 planlagte arrangementer på grund af for få 
tilmeldinger. Kommende arrangementer er Horsens Dyrskue, Hoppekåringen og SDM. 
Kirstine fortalte, at der i reg. 1 er planlagt en fælles ridetur, plagskue, VDM og igen i år evt. 
en salgsdag. Hun ønsker en koordinering af sværhedsgraderne mellem regionerne før 
efterårets championater. 
Indberetning af championater til HD 
   Sisse står for den direkte indberetning af resultaterne fra championaterne til 
Hestedatabasen. Det fungerer nu. Sisse vil gerne have kopier fra samtlige resultater fra 
championaterne i regionerne. 
EVT. 
   Avlsplan 2018 kan evt. være et emne til Høstmødet i år. 
   Det vil være nødvendigt at stille forslag til Generalforsamlingen om mindre ændringer i 
foreningens Regler. Der arbejdes på disse ændringsforslag i god tid. 
   Louise spørges om at overtage Aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Den udvides til at 
dække alle arrangementer, også regionsarrangementerne, og påføre links, hvor det er 
muligt. Regionerne meddeler  arrangementer til Louise. 
 
 
     Referent 
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