
VIRKSOMHEDSPLAN FOR 

AVLSFORENINGEN FOR NEW FOREST PONYER I DANMARK 

2011 
 

8. December :     Bestyrelsen repræsenteret ved Landsudvalgs- og Stambogsudvalgsmøde 

 

1. Januar:            Tilmeldingsfrist til hingstekåring 2011 

 

Januar :               Bestyrelsesmøde 

 

22. Januar:          Dommerkonference på Sjælland med foredrag for Foreningens medlemmer 

 

29. Januar :         Bestyrelsen repræsenteret ved Hestekongressen i Fredericia 

 

1. Februar :         Tilmeldingsfrist for hingste til  foreningens Hingsteliste 2011 

 

Februar :             Regions-generalforsamlinger i Region 1, 2 og 3 

 

5. Marts :            Hingstekåring i Ikast 

 

26. Marts :          Temamøde i Odense 

 

Maj :                   Bestyrelsen repræsenteret ved Landsudvalgsmøde 

 

28.-29. maj:        Åbent Hus på New Forest Stutterier  

 

Maj / juni :          Bestyrelsesmøde 

 

1. Juni :               Tilmeldingsfrist for hingste til Materialprøve 2011 

 

15. Juni :             Tilmeldingsfrist til hoppekåring  

 

Juli:                     Hoppekåring i Reg. 1 

 

August :               Indsyning af hingste til Materialprøve – 4 ugers test 

 

September:           Materialprøveafslutning  

 

August / Sept. :    Mesterskaber i Region 1 og 3 

 

September :          Fælles 1-dags Materialprøve for Heste og Ponyer på Vilhelmsborg 

 

Sept./Okt.:            Internationalt møde Finland 

 

Oktober :              Bestyrelsesmøde 

 

Oktober :              Championater og Medaljeridning i Reg. 1 og 3 

 



November :          Generalforsamling i Region 2 

 

 

 

Der afholdes, ud over de 3 planlagte bestyrelsesmøder, møde efter behov i henhold til foreningens 

vedtægter. 

 

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde med sikkerhed i registreringen af  New Forest ponyer i 

samarbejde med stambogskontoret. 

Der vil være øget focus på ponyer med GW-blod op til udløbet af dispensationen til avl på hopper 

med mere end 6.25% GW ved udgangen af  2012. 

Også importerede ponyer og  dokumentation for deres afstamning vil der blive arbejdet med i 

samarbejde med de eksporterende lande. 

Ligeledes vil reglerne for brug af Foreningslogo blive drøftet med Videncentret for Landbrug. 

 

Arbejdet i det kommende udvalg for udarbejdelse af en fremtidig materialprøveform for New Forest 

hingste vil bestyrelsen tage aktivt del i og støtte. Det er stadigt muligt at melde sig til denne gruppe. 

 

Det er bestyrelsens ønske, at der gøres positiv reklame for New Forest ponyen på alle landets 

dyrskuer i 2011. De 7 dyrskuer godkendt af Foreningen resulterer i resultatregistrering i 

Hestedatabasen og alle øvrige dyrskuer er et godt udstillingsvindue for racen og den enkelte avler. 

Herunder ønsker bestyrelsen også at gøre opmærksom på det nye tiltag med Mountan and Moorland 

Shows, hvor der konkurreres på tværs af alle de Engelske ponyracer. Der er planlagt forårsshow i 

marts og rideshow i juli. Der er ønske om at foreningens medlemmer tager del i planlægning og 

afvikling af disse shows, så de måske på sigt kan blive et tilbud til hele landet. 

 

Endelig ønsker bestyrelsen, at så mange New Forest ponyer som muligt deltager i 

brugskonkurrencer på alle niveauer. Herunder henledes opmærksomheden på muligheden af at søge 

støtte fra Legatpuljen.  

 

 

 

Kåringskommission for 2011: 

Martin Bloch 

Karen Jensen Dam 

Milton Nielsen 

Iben Tjelum 

Ole Wienecke 

Alle DAS dommere 

Dommere fra den internationale liste 

 

Dommerelev: 

Christina Rasmussen 

 

Dommersekretær: 

Louise Møller Nielsen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


