
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark 
 

Referat af ordinær generalforsamling 
 

Lørdag d. 17. november 2012  
 

på adressen: Transportcentret, Trafikcenter Allé 4, 4200 Slagelse 
 

Med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 
Fritz Hansen blev valgt til dirigent, Betina og Tina blev valgt til stemmetællere 
I alt 39 stemmeberettigede medlemmer var fremmødt. 
 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. 
 

Ole Wienecke fremlagde bestyrelsens beretning og kom rundt om aktiviteterne i foreningen 
det forgangene år. Læs bestyrelsens beretning på foreningens hjemmeside. 
 
   Herunder orientering om den arvelige sygdom Myotoni hos New Forest Ponyer. 
 
Lene Jacobsen orienterede om sygdommen opdaget i Holland, hvad Holland havde 
iværksat af undersøgelse og resultatet her af. Ligeledes orienterede Lene Jacobsen om 
hvilke tiltag den siddende bestyrelse havde iværksat her i landet. 30 hingste er frivilligt 
undersøgt og kun 1 hingst er testet positivbærer i Danmark. Læs i øvrigt Lene Jacobsens 
orientering på foreningens hjemmeside 
 
Der blev stillet både uddybende og kritiske spørgsmål til bestyrelsens beretning og 
orienteringen om Myotoni. Bl. a. spurgte Sisse Dahlin ind til hjemmesiden, hvor formanden 
erkendte, at der havde været nogle misforståelser omkring koderne til hjemmesiden, som 
skyldtes uvidenhed. Formanden beklagede dette. Ejeren af domænet www.newforest.dk  
havde besvaret henvendelsen 5 dage efter modtagelsen af forespørgslen. 
 
Endvidere var der en længere redegørelse for at give afslag på dispensationsansøgningen 
fra Soldals Champagne, som var blevet frameldt materialprøven ca. 6 uger før prøvens 
start. Flytningen af kåringen 2012 fra Sjælland til Fyn var også genstand for diskussion. 
 
Sisse Dahlin spurgte, om det ikke var for omfattende at undersøge alle hingste på den 
danske hingsteliste for Myotoni, om det ikke havde været godt nok at undersøge hingste 
med Kantjes Ronaldo afstamning? Der blev svaret, at vi har fulgt metoden som Holland har 
brugt og at Holland som udgangspunkt ikke har udelukket nogen hingstelinier for 
afprøvning. 
 
På baggrund af, at deltagere fra championaterne i Vest havde ment, at det var nemmere at 
få et R for bestået rideprøve til championaterne i Øst, redegjorde Sisse Dahlin for, at det var 
DSA dommere, der dømte klasserne til championaterne og at der selvfølgelig var forskel på 
dommere, men de trods alt var DSA dommere. 
Lene Thaulow opfordrede til at læse regler for tildeling af R i foreningens regler. 
 
Der faldt også en bemærkning om, at det var godt at der ikke var stillet flere ponyer til 1-
dags materialprøve til 1.100,- kr. Ole præciserede at det kun var den første deltagende 
pony der kostede 1.100,- kr. og opfordrede flere til at deltage. 
 

http://www.newforest.dk/�


Det blev foreslået, at vi samarbejder om vores ponyer på tværs af medlemmer, 
regionsbestyrelser og hovedbestyrelse. 
 
39 ud af 39 medlemmer stemte for formandens beretning. 
 
 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 
 

Bent Jessen fremlagde foreningens regnskab – der er rettet op på økonomien. 
Revisor Niels Erik Nielsen redegjorde for, at årets overskud faktisk var væsentlig større end 
det fremgik af regnskabet, idet regninger fra 2011 ikke var betalt i 2011, som de burde have 
været, men skubbet ind i regnskabsåret for 2012 
39 af 39 stemte for godkendelse af regnskab. 

 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag 

til ændring af medlemskontingent for det kommende år. 
 

Bent Jessen fremlagde budget for det kommende år – målet er at foreningens økonomi skal 
hvile i sig selv. Ingen forslag til kontingent stigning til det kommende år. 
 
39 af 39 stemte for godkendelse af budget. 

 
5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af 

kåringskommission. 
 

Ole fremlagde virksomhedsplan for 2012 – 2013. 
 
Generalforsamlingen ønskede, at den ny bestyrelse ville prioritere markedsføring af vores 
ponyer ikke kun til dyrskuer men også til ridestævner. 
 
Forespørgsel om møder også for medlemmer der rider/bruger vores ponyer. 
 
Forslag til arrangementer: NF weekend, salgsdag måske i samarbejde med andre racer. 
 
Bemærkninger til kåringskommissionen:  
- Godt vi har fået uddannet ny NF Dommer Christina Rasmussen. 
- Der mangler dommere, der også kommer på ridebanerne. 

 
29 stemte for – 10 stemte imod – Virksomhedsplanen godkendt. 

 
6. Behandling af indkomne forslag. 

 
39 stemmeberettigede medlemmer. 
Alle forslag er vedhæftet referatet. 

 
Stillet af bestyrelsen: 
 
Forslag 1:  39 for - vedtaget 
Forslag 2:  29 for, 10 imod – vedtaget 
Forslag 3:  15 for, 14 imod – faldet 
Forslag 4:  39 for - vedtaget 
Forslag 5:  39 for – vedtaget 
Forslag 6:  23 for, 16 imod – vedtaget 
Forslag 7:  13 for, 26 imod – faldet 
 



Stillet af Jytte N. Madsen 
 
Forslag 8:  16 for, 23 imod – faldet 
 
Stillet af Liselotte Månsson, Niels Jørgen Andersen og Sisse Dahlin 
 
Forslag 1:  16 for, 23 imod - faldet 
Forslag 2: Ikke behandlet, da det ikke havde nogen mening, da forslag 1 var faldet.  
Forslag 3:  19 for, 20 imod - faldet 
 
   Herunder orientering om ændringer i Regler for registrering og kåring fra 1/1 2013,    
   som følge af GW. 
 
Jytte N. Madsen orienterede om status på GW og om de ændringer der sker i Regler for 
registrering og kåring fra 1/1 2013. Læs mere på foreningens hjemmeside. 
 
Det er få registrerede ponyer i DK for tiden, der har mere end 6,25% GW og som ikke kan 
indgå i  New Forest avlen efter 1/1 2013. 
Det bemærkes, at i Holland er der ikke sket en udfasning af GW, derfor er der her et 
betragteligt antal ponyer med mere end 6,25% efter 1.1.2013. 

 
GW % bliver ikke længere påført i forbindelse med kåring. Importerede ponyer tjekkes, 
ligesådan ponyer tilmeldt kåring og bedækkede hopper.  
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
                     På valg er: Lene Jacobsen 
                                         Bent Jessen 
                                         For 1 år pladsen efter Jacob Holm Nielsen 
  

Bent Jessen modtog ikke genvalg.  
Han begrundede det med, at han efter 50 års arbejde i mange forskellige foreninger 
aldrig havde oplevet den behandling, som nogle medlemmer havde givet foreningen 
på facebook???? 
 

Generalforsamlingen tilsluttede sig, at den netop vedtagne ændring af Vedtægternes 
kapitel 5, § 13, stk. 8 skulle anvendes ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

 
 Følgende blev forslået og valgt  
 
 Lene Jacobsen – valgt for 2 år genvalg 
 Asge Nilsson – valgt for 2 år nyvalg 
 Karina Vistisen – valgt for 1 år nyvalg 
 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
                     På valg er: Karina Vistisen 
 
 Følgende blev foreslået og valgt: 
 
 Niels True – valgt for 2 år 
 

NB – Anne Koch har erstattet Jacob Holm Nielsen det forgangne år og fortsætter som 
suppleant 1 år mere.  

 
9. Valg af 2 revisorer 



                     På valg er: Niels Erik Nielsen 
                                       Kurt Nedersee 
 
 Genvalg til Niels Erik Nielsen og Kurt Nedersee 
 

10. Valg af revisorsuppleant 
                     På valg er: Fritz Hansen 
 
 Genvalg til Fritz Hansen 
 

11. Eventuelt. 
Der blev foreslået møde for hingsteholdere. 
 
Koder til hjemmesiden, så der bliver en del, der kun er tilgængelig for medlemmer, 
Andreas? Nævnte, at det fungerede godt hos Fjordhestene. 
 
Formanden takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde.  
 
Efterlysning af net-rapporten – den må gerne genopstartes 
 
Ligeledes tak til Fritz Hansen for god ledelse af generalforsamlingen 

 
Godkendt iflg. Vedtægternes § 14, stk. 1 
 

 
 

Ændringsforslag til Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks Vedtægter. Stillet til 
Foreningens Generalforsamlingen d. 17/11 2012 af Bestyrelsen. 
 
FORSLAG 1:   39 stemte for Forslaget vedtaget 
 
Da der hvert år til generalforsamlingen er uklarhed og forvirring om valgproceduren til bestyrelses- 
og suppleant posterne, foreslås dette delt op i to valghandlinger. Dette er også angivet i 
dagsorden til generalforsamlingen, men under beskrivelsen af selve valghandlingen er det under 
et. 
Som oftest vil nogle medlemmer gerne stille op til suppleantposterne men ikke nødvendigvis til 
bestyrelsesposterne. Det bliver med forslaget om deling muligt at stille op til bare en af delene. 
 
Kapitel 5. Generalforsamling  
 §13 
Stk.8. 
Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt og under et, således at hver 
af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal kandidater der skal 
Vælges de respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal, således 
at de førstvalgte er valgt for en periode af 2 år, den eller de næstvalgte er valgt for 
en periode af 1 år og de næstfølgende som suppleanter. 
 
Ændres til: 
Stk.8. 
Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt i prioriteret rækkefølge, således at hver af 
deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges de 
respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal, således at de førstvalgte er 
valgt for en periode af 2 år og den eller de næstvalgte er valgt for en periode af 1 år. 
Valg af suppleanter foretages efterfølgende efter samme procedure. 



 
Og 
 
Kapitel 8. Regional generalforsamling 
§23 
Stk.6. 
Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt og under et, således at 
hver af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal kandidater der 
skal vælges de respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal, 
således at de førstvalgte er valgt for en periode af 2 år, den eller de næstvalgte er 
valgt for en periode af 1 år og de næstfølgende som suppleanter. 
 
Ændres til: 
 
Stk.6. 
Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt i prioriteret rækkefølge, således at hver 
af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges de 
respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal, således at de førstvalgte er 
valgt for en periode af 2 år, den eller de næstvalgte er valgt for en periode af 1 år. 
Valg af suppleanter foretages efterfølgende efter samme procedure. 
 
 
 
FORSLAG 2:  29 stemte for, 10 stemte imod Forslaget vedtaget 
 
Da Region 2 er nedlagt og Region 1 og 3 nu kalder sig Region Vest og Øst, ændres følgende for 
at tilpasse vedtægterne til de faktiske forhold. 
 
Kapitel 6. Regioner 
§17. 
Foreningen er opdelt i 3 regioner. 
Region 1: Jylland nord for hovedvej 15 (mellem Århus og Ringkøbing), følgende postnumre: 6920, 
6940-6690, 7400-8270, 8370-8643, 8670, 8800-9990. 
Region 2: Jylland syd for hovedvej 15 (mellem Århus og Ringkøbing), samt Fyn og 
øerne. Følgende postnumre: 5000-6900, 6933, 7000-7362, 8300-8362, 8653-8660, 
8680-8783. 
Region 3: Sjælland med samtlige øer øst for Storebælt, incl. Bornholm. Følgende 
postnumre: 0900-4990. 
 
Ændres til: 
 
§17. 
Foreningen er opdelt i 2 regioner. 
Region Øst: Øst for Storebælt. 
Region Vest: Vest for Storebælt.  
 
Og i § 19 udgår Stk. 2 markeret med grønt 
 
§19. 
Ethvert medlem af foreningen er samtidig medlem af den region, hvor den pågældende har bopæl. 
Stk.2. 
For medlemmer med bopæl i følgende postnumre gælder dog, at der er valgfrihed om 
hvilken af regionerne 1 og 2 vedkommende vil tilhøre: 6900-6920, 6940-6971, 7400- 
7442, 8600, 8641, 8670, 8462-8464, 
 
 



 
 
 
 
FORSLAG 3:  15 stemte for, 14 stemte imod.   Forslaget faldet. 
 
Da hovedbestyrelsen for nogle år siden blev udvidet fra 5 til 8 medlemmer, hvor de 3 nye var en 
repræsentant fra hver Region, var det med tanke på at gøre vejen fra bestyrelse til Regionerne og 
deres aktiviteter kortere og mere effektiv.  
Det har dog vist sig, at det i praksis gav regionsbestyrelserne mere arbejde og for dem, der blev 
valgt til at repræsentere Regionerne i hovedbestyrelsen var det i praksis som at sidde i to 
bestyrelser, med dobbelt arbejdsbyrde. Måske det har afholdt medlemmer fra at stille op til 
regionsbestyrelserne de sidste år. 
Derfor foreslås det at reducere hovedbestyrelsen til 5 medlemmer igen og lade 
regionsbestyrelserne koncentrere sig om Regionernes opgaver, hvilket er meget arbejdskrævende 
i perioder.  
Det fører forhåbentlig til større lyst til at lade sig vælge ind i regionsbestyrelserne og giver mindre 
kørsel og rejseaktivitet , hvilket sparer både tid og penge for såvel den enkelte som for 
Foreningen. 
 
Kapitel 3. Hovedbestyrelsen 
§10. 
Foreningens anliggender varetages af en hovedbestyrelse der består af i alt 8 
medlemmer. 
Stk.2. 
5 medlemmer vælges på foreningens generalforsamling. Alle valg gælder for 2 år medmindre der 
er bestyrelsesmedlemmer der er gået i utide - da gælder valget til disse poster kun, for den 
resterende periode, jf. § 13 stk.8. For at blive valgt til hovedbestyrelsen skal man være til stede på 
generalforsamlingen, eller man skal give forudgående skriftligt tilsagn. 
Stk.3. 
Hver regionsbestyrelse vælger ved regionsbestyrelsens konstituering et hovedbestyrelsesmedlem 
blandt bestyrelsesmedlemmerne i regionen, jf. § 20 stk.6. 
Stk.4. 
Såfremt generalforsamlingen vælger et hovedbestyrelsesmedlem, der sidder i en 
regionsbestyrelse udtræder denne af regionsbestyrelsen 
 
Ændres til følgende, idet Stk. 3 og Stk. 4 udgår: 
 
Kapitel 3. Hovedbestyrelsen 
§10. 
Foreningens anliggender varetages af en hovedbestyrelse der består af i alt 5 medlemmer. 
Stk.2. 
De 5 medlemmer vælges på foreningens generalforsamling. Alle valg gælder for 2 år 
medmindre der er bestyrelsesmedlemmer der er gået i utide - da gælder valget til 
disse poster kun, for den resterende periode, jf. § 13 stk.8. For at blive valgt til 
hovedbestyrelsen skal man være til stede på generalforsamlingen, eller man skal 
give forudgående skriftligt tilsagn. 
 
Og i §20 udgår Stk.3 og Stk.6 markeret med grønt: 
 
Kapitel 7. Regionsbestyrelse 
§20. 
Regionens anliggender varetages af en regionsbestyrelse, der består af max. 5 
medlemmer, der vælges på regionens generalforsamling. 
Stk.2. 



For at blive valgt til regionsbestyrelsen skal man være til stede på regionens 
generalforsamling, eller man skal give forudgående skriftligt tilsagn. Alle valg 
gælder for 2 år, medmindre der er bestyrelsesmedlemmer der er gået i utide - da 
gælder valget til disse poster kun, for den resterende periode, jf. § 23 stk.6. 
Stk.3. 
Såfremt generalforsamlingen vælger et regionsbestyrelsesmedlem, der sidder i hovedbestyrelsen, 
som følge af direkte valg på foreningens generalforsamling efter kapitel 5, udtræder denne af 
hovedbestyrelsen. 
Stk.4. 
I tilfælde af at der på en regional generalforsamling ikke opstilles nogen kandidater 
til regionsbestyrelsen, og der derfor ikke kan vælges en regionsbestyrelse, overgår 
alle forpligtigelser samt kassebeholdning til hovedbestyrelsen. 
Stk.5. 
Regionsbestyrelsen konstituerer sig hvert år, snarest efter generalforsamlingen, med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær. Herudover vælges 2 suppleanter. 2 
henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. 1 suppleant afgår hvert år. I 
tilfælde af vakance indtræder suppleant. 
Stk.6. 
Ved konstitueringen vælger hver regionsbestyrelse et bestyrelsesmedlem til at 
repræsentere regionen på hovedbestyrelsens møder. 
 
Stk.7. 
Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Og 
 
Kapitel 9. Forretningsorden for Hovedbestyrelsen 
§26. 
 
Stk.4. 
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal med undtagelse af 
udnævnelser af æresmedlemmer. Står stemmerne lige er formandens stemme 
afgørende. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst halvdelen (4) af 
bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden 
træder under formandens fravær i dennes sted. 
 
Ændres til: 
 
Stk.4. 
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal med undtagelse af 
udnævnelser af æresmedlemmer. Står stemmerne lige er formandens stemme 
afgørende. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst halvdelen (3) af 
bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden 
træder under formandens fravær i dennes sted. 
 
 

 
 

Ændringsforslag til Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest 
Ponyer i Danmark. Stillet til Foreningens Generalforsamling d. 17/11 2012 af Bestyrelsen. 
 
FORSLAG 4:  39 stemte for.  Forslaget vedtaget. 
 
Regler for udnævnelse af elitehingste og elitehopper 



§ 21 En hoppe er elitehoppe, når hun har samlet 200 point udregnet fra nedenstående skala. Dog 
skal minimum 25 point være avlspoint og minimum 25 point være præstationspoint. Hoppens eget 
kåringsresultat tæller ikke med. 
Der samles/gives point efter nedenstående skala: 
5 point:  

Syd- Øst eller Vestdansk mester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)  
Præstationspoint 

4-5 eller 6 års championatsvinder i dressur eller spring (med minimum 3 starter i klassen)  
 
Ændres til: 
 
§ 21 En hoppe er elitehoppe, når hun har samlet 200 point udregnet fra nedenstående skala. Dog 
skal minimum 25 point være avlspoint og minimum 25 point være præstationspoint. Hoppens eget 
kåringsresultat tæller ikke med. 
Der samles/gives point efter nedenstående skala: 
5 point:  

Syd- Øst eller Vestdansk mester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)  
Præstationspoint 

4-5-6 eller 7-års og ældre championatsvinder i dressur eller spring (med minimum 3 starter i 
klassen)  
 
 
FORSLAG 5: 39 stemte for. Forslaget vedtaget 
 
Længere nede i § 21 er der blevet tilføjet ordene ”til kåring” efter Bronzemedalje og Sølvmedalje. 
Da disse eksteriørmedaljer også gives for afkomsfremstilling, som har været og bør være 
elitepointgivende, slettes teksten markeret med grønt. 
 

Præstationspoint 
10 point: 

· Bestået Dansk en dags materialprøve med 750-799 point  
· Bestået Dansk stationsafprøvning med 750-799 point  
· R efter kåringsnummeret  
· Individuel distriktsmester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) 
Eksteriørpoint 
· Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 75-79 
· Bronzemedalje til kåring 
15 point

· Bestået Dansk en dags materialprøve med 800-849 point  

 
Præstationspoint 

  Bestået Dansk stationsafprøvning med 800-849 point  
 

20 point 

· Bestået Dansk stationsafprøvning med over 850 point  
Præstationspoint 

· Bestået Dansk en dags materialprøve med over 850 point  
 

Eksteriørpoint 
· Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 80-85  
· Sølvmedalje til kåring 
 
 
 
 
 
 



FORSLAG 6:  23 stemte for, 16 stemte imod. Forslaget vedtaget. 
 
REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE 
 
Ny § 14 stk. 2 
 
Arvelige sygdomme.  
 
Procedure for undersøgelse af hingste, der er mistænkt for at være bærer af arvelige sygdomme. 
Bestyrelsen kan kræve en avlsgodkendt hingst underkastet en uvildig undersøgelse, såfremt der 
er begrundet mistanke om at den har, eller er bærer af alvorlige gendefekter. 
Såfremt det, ved den nævnte undersøgelse godtgøres, at der er risiko for at hingsten videregiver 
alvorlige gendefekter kan bestyrelsen i samråd med kåringskommissionen afkåre hingsten. 
 
 
FORSLAG 7: 13 stemte for, 26 stemte imod. Forslaget faldet. 
 
Dette forslag hænger sammen med de stillede forslag til vedtægtsændringer ang. reduktion af de 
3 regioner til 2.  
 
REGLER FOR KÅRING AF HOPPER OG VALLAKKER 
 
§ 17 
 
Stk. 5 Kåringen afholdes samlet en gang årligt. Kåringen foregår på skift i de tre regioner på et 
centralt beliggende sted med gode faciliteter. 
 
Ændres til: 
 
Stk. 5 Kåringen afholdes en gang årligt og foregår på skift rundt i landet på et centralt beliggende 
sted med gode faciliteter. 
 
 
Ændringsforslag til Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest 
Ponyer i Danmark. Stillet til Foreningens Generalforsamling d. 17/11 2012 af Jytte N. 
Madsen. 
 
FORSLAG 8: 16 stemte for, 23 stemte imod. Forslaget faldet. 
 
Det blev sidste år vedtaget at holde en samlet hingste-, hoppe- og vallakkåring, placeret i 
sommermånederne. Af mange grunde er det uhensigtsmæssigt at afholde hingstekåringen langt 
hen i bedækningssæsonen og på et tidspunkt, hvor hingstene er meget vågne og kan være svære 
at holde i godt huld og træne med henblik på optimal fremvisning.  
Desuden er der også åbnet op for helt andre muligheder for at holde udgifterne til 
kåringsarrangementer nede i disse år med få ponyer i hver årgang. Samarbejde på tværs af racer 
og avlsforbund har vist sig at være en god løsning og mulighederne drøftes og udvides til 
stadighed. Forårets hingstekåring i samarbejde med DSP og Connemara foreningen var efter 
mange deltageres mening et godt tiltag. 
Derfor foreslåes hingstekåringen flyttet tilbage til februar/marts måned med nedenfor anførte 
ændringer. Da der i de nugældende regler er lidt uklare præcisioner af aldersindelingen, defineres 
disse mere eksakt. Kåring af 2 års hingste falder igen ud ved den tidlige forårskåring.  
 
Regler for kåring 
§ 3 Registrerede ponyer fra hovedafsnittet kan stilles til kåring. 2 års og ældre hingste og 3–års og 
ældre hopper (og vallakker) kan meldes til kåring, såfremt ejeren er medlem af Avlsforeningen for 



New Forest Ponyer i Danmark. Ponyen skal være dokumenteret renavlet, dog kan brogede ponyer 
eller ponyer med ring- eller glasøje ikke fremstilles til kåring. Ved brogede ponyer forstås: 
Ponyer med hvide aftegn med lyserød hud under, bag hovedet eller over øverste bøjelige led i 
forknæ og has. 
 
Ændres til: 
§ 3 Registrerede ponyer fra hovedafsnittet kan stilles til kåring. 3–års og ældre hingste, hopper og 
vallakker kan meldes til kåring, såfremt ejeren er medlem af Avlsforeningen for New Forest Ponyer 
i Danmark. Ponyen skal være dokumenteret renavlet, dog kan brogede ponyer eller ponyer med 
ring- eller glasøje ikke fremstilles til kåring. Ved brogede ponyer forstås: 
Ponyer med hvide aftegn med lyserød hud under, bag hovedet eller over øverste bøjelige led i 
forknæ og has. 
 
Og 
 
REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE 
 
§ 8 Alle hingste, der ikke har avlsgodkendelse og som ønskes anvendt i avlen, skal forinden 
fremstilles til godkendelse af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks 
kåringskommission.  
Importerede hingste, der er dokumenterede renavlede og som opfylder kravene for at komme i 
hovedafsnittet, kan stilles til kåring. Hingste der har opnået avlsgodkendelse eller kåring ved et 
andet EU-lands New Forest kåring kan optages på Den Danske Hingsteliste, hvis ejeren søger 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark herom inden hingsten benyttes til bedækning. 
 
Ændres til: 
 
§ 8 Alle hingste, der ikke har avlsgodkendelse og som ønskes anvendt i avlen, skal forinden 
fremstilles til godkendelse af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks 
kåringskommission til hingstekåring, som afholdes i februar/marts.  
Importerede hingste, der er dokumenterede renavlede og som opfylder kravene for at komme i 
hovedafsnittet, kan stilles til kåring. Hingste der har opnået avlsgodkendelse eller kåring ved et 
andet EU-lands New Forest kåring kan optages på Den Danske Hingsteliste, hvis ejeren søger 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark herom inden hingsten benyttes til bedækning. 
 
Og 
 
§10 
Stk. 2 2 års hingste kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. 3 års hingste kan enten 
tildeles 2 års avlsgodkendelse eller afvises. 4 års og ældre hingste uden bestået brugsafprøvning 
kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. Ældre hingste med bestået brugsafprøvning 
kan enten færdigkåres eller afvises. 
 
Ændres til: 
 
Stk. 2  3 års hingste kan enten tildeles 2 års avlsgodkendelse eller afvises. 4 års hingste og ældre 
hingste uden bestået materialprøve kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. 5 års 
og ældre hingste med bestået materialprøve kan enten færdigkåres eller afvises. 
 
Og 
 
§ 11 Året efter 3 års og ældre hingste er tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af 
bestyrelsen fastsat materialprøve, som er godkendt af Videncentret for Landbrug/Heste og 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. 
Materialprøven strækker sig over 4 uger. Her vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i 
spring, dressur, i terrænet og i stalden blive vurderet. 



Prøven afsluttes med en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA 
springdommer, som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet 
karakter. For at bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen 
delkarakter under 5. Hingsten vil af træningslederen få en træningsbeskrivelse, der vil blive 
offentliggjort sammen med dens karakterer efter endt aflagt prøve. 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. 
Stk. 2 2 års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for kåringen året efter. 
3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra godkendelsesdatoen til 
datoen for kåring 2 år efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den siddende bestyrelse, hvis 
hingsten ikke møder til materialprøve året efter avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består 
materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation.   
4-års og ældre hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for kåring året efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den 
siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve samme år som avlsgodkendelsen, 
eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet 
dispensation.  
 
Ændres til: 
 
§ 11 Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er 
tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat materialprøve, som er 
godkendt af Videncentret for Landbrug/Heste og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i 
Danmark. 
Materialprøven strækker sig over 4 uger. Her vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i 
spring, dressur, i terrænet og i stalden blive vurderet. 
Prøven afsluttes med en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA 
springdommer, som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet 
karakter. For at bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen 
delkarakter under 5. Hingsten vil af træningslederen få en træningsbeskrivelse, der vil blive 
offentliggjort sammen med dens karakterer efter endt aflagt prøve. 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. 
Stk. 2  3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for kåring 2 år efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den 
siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve året efter avlsgodkendelsen, eller 
hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet 
dispensation.   
4-års hingste og ældre hingste uden materialprøve kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der 
strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for kåring året efter. Bedækningstilladelsen 
inddrages af den siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve samme år som 
avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt 
om og givet dispensation.  
 
 
Forslag til ændring af regler. 
 
I disse år er bedækningstallet for alle racer drastisk for nedadgående (62 N.F. Hopper bedækket 
2012). Vi mener derfor, at der skal ske ændringer i foreningens regler for afprøvning af hingste, 
hvis vi fortsat ønsker en bred population af hingste til brug i avlen. 
Vi har tidligere diskuteret udbyttet af den 30 dages materialprøve. Der er delte meninger og hvis 
nedenstående forslag stemmes ind betyder det jo ikke at man ikke kan benytte sig af en 30 dages 
afprøvning, men blot at hingsteejerne i stedet kan foretrække andre afprøvninger. Hoppeejere, 



som helst vil have deres hoppe bedækket af en hingst med en stationsafprøvning i bagagen vil 
også have mulighed for at vælge efter dette kriterium. 
 
Forslag1: 16 stemte for, 23 stemte imod. Forslaget faldet. 
 
Forslag stillet af: Liselotte Månsson, Niels Jørgen Andersen og Sisse Dahlin 
 
Under regler for kåring:  
 
§ 10 Året efter 3 års og ældre hingste er tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af 
bestyrelsen fastsat materialprøve, som er godkendt af Videncentret for Landbrug|Heste og 
Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark.  
Materialprøven strækker sig over 4 uger. Her vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i 
spring, dressur, i terrænet og i stalden blive vurderet.  
Prøven afsluttes med en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA 
springdommer som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet 
karakter. For at  
bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen delkarakter 
under 5. Hingsten vil af træningslederen få en træningsbeskrivelse, der vil blive offentliggjort 
sammen med dens  
karakterer efter endt aflagt prøve. 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.  
Stk. 2 2 års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for kåringen året efter.  
3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra godkendelsesdatoen til 
datoen for kåring 2 år efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den siddende bestyrelse, hvis 
hingsten ikke møder til materialprøve året efter avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består 
materialprøven, og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation.  
4-års og ældre hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra 
godkendelsesdatoen til datoen for kåring året efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den 
siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve samme år som avlsgodkendelsen, 
eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet 
dispensation.  
Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom, er det en 
forudsætning for evt. meddelelse af dispensation, at der foreligger en dyrlægeattest.  
Stk. 4 Hvis hingsten pga. sygdom under materialprøven udgår, skal den stilles til kåring det 
følgende år for at forblive i avlen. Her kan den opnå 1-års avlsgodkendelse og skal herefter stilles 
til fornyet materialprøve.  
Stk. 5 Hingste, som ikke rettidig er tilmeldt materialprøven, får bedækningstilladelsen inddraget 
ved starten på materialprøven  
 
Erstattes af: 
 
Senest ved udgangen af hingstens 5 år skal den opnå ”R” efter foreningens gældende regler. Der 
kan efter ansøgning til siddende bestyrelse gives dispensation i 1 år uden genfremstilling til kåring.  
 
Forslag 2: Ikke behandlet, da forslag 1 var faldet. 
 
Forslag stillet af: Liselotte Månsson, Niels Jørgen Andersen og Sisse Dahlin 
 
§ 11 Året efter aflagt og bestået materialprøve, skal hingsten atter fremstilles for 
kåringskommissionen, som kan kåre eller afvise hingsten.  
Stk. 2 En hingst, der består materialprøven, men som ikke opnår endelig  
kåring, kan fremstilles til kåring på ny men må ikke benyttes i avlen, før en endelig kåring er 
opnået.  



 
Erstattes af: 
 
§ 11 Året efter hingsten er tildelt ”R” skal hingsten atter fremstilles for kåringskommissionen, som 
kan kåre eller afvise hingsten.  
Stk. 2 En hingst, der har opnået ”R” men som ikke opnår endelig kåring, kan fremstilles til kåring 
på ny, men må ikke benyttes i avlen, før en endelig kåring er opnået.  
 
 
Forslag 3: 19 stemte for, 20 imod. Forslaget faldet. 
 
Forslag stillet af: Liselotte Månsson, Niels Jørgen Andersen og Sisse Dahlin 
 
Da det teknisk ikke er muligt at bibeholde NFH nummeret på de næste generationers stamtavle, 
heller ikke når disse er avlet i de år hingsten har haft avlsgodkendelse i Danmark, hvis NFH 
nummeret fratages mener vi at denne § skal frafaldes, da problemet er meget mindre ved 
fratagelse end ved bibeholdelse.  
 
 
 
§ 12 Hvis en hingst ikke opnår færdigkåring i Danmark efter at have været avlsgodkendt, men 
samtidig er kåret eller bliver kåret i et andet EU-land, er det ikke tilladt at indberette bedækninger 
med hingstens danske NFH-nummer.  
 
Hele § 12 udgår. 
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