VIRKSOMHEDSPLAN FOR
AVLSFORENINGEN FOR NEW FOREST PONYER I DANMARK

2012-13
14. december:

Bestyrelsen repræsenteret ved Landsudvalgs- og Stambogsudvalgsmøde

Januar:

Bestyrelsesmøde

Januar/februar:

Dommerkonference på Sjælland med foredrag for Foreningens medlemmer

26. januar:

Bestyrelsen repræsenteret ved Hestekongressen i Fredericia

1. februar:

Tilmeldingsfrist for hingste til foreningens Hingsteliste 2013

Februar/marts:

Regions-generalforsamlinger i Region 1 og 3

Maj:

Bestyrelsen repræsenteret ved Landsudvalgsmøde

25.-26. maj:

Åbent Hus på New Forest Stutterier

Maj / juni:

Bestyrelsesmøde

1. juni:

Tilmeldingsfrist for hingste til Materialprøve 2013

15. juni:

Tilmeldingsfrist til kåring

Juli:

Kåring på Sjælland

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

Oktober:

Bestyrelsesmøde

Oktober:

Championater og Medaljeridning i Region 1 og 3

November:

Generalforsamling

Der afholdes, ud over de 3 planlagte bestyrelsesmøder, møde efter behov i henhold til foreningens
vedtægter.
Foreningen vil være repræsenteret ved det Internationale møde 2013, der efter al sandsynlighed skal
afholdes i Sverige i løbet af sommeren/efteråret. Mødet afholdes hvert andet år på skift i de deltagende
lande. Nogle af næste års vigtigste emner vil uden tvivl blive Myotoni og de enkelte landes indsats for at
begrænse udbredelsen af denne arvelige lidelse samt udfasningen af GW problematikken. Indførelse af
sammenlignelige materialprøver i de europæiske New Forest Foreninger er også et emne, der har været på
dagsordenen de seneste år ved de Internationale møder, da en ensartet afprøvning af først og fremmest
kårede hingste er ønskelig ved eksport af hingste og sæd fra et land til et andet. Også identifikation af pas
og registrering ved import er et internationalt anliggende, der kræver kontinuerlige drøftelser og tæt kontakt
de europæiske forbund imellem.
Temamøder vil blive afholdt efter behov og når der er ønske om behandling af bestemte emner. Bestyrelsen
foreslår, at der f.eks. laves indlæg / holdes foredrag om aktuelle emner i forbindelse med Regionernes
Generalforsamlinger. Dette er med til at øge interessen for at møde op til disse generalforsamlinger, hvor
gode kræfter gerne skal engageres i regionsarbejdet.
Der vil være øget fokus på ponyer med GW-blod op til udløbet af dispensationen til avl på hopper med mere
end 6,25 % GW ved udgangen af 2012. Det vil også i de kommende år være nødvendigt med kontrol af
afstamning i forbindelse med registrering, kåring og import, indtil alle dyr med mere end 6,25 % GW er
identificeret og overflyttet til det særlige GW afsnit i stambogen. Det vil være bestyrelsen, der forestår denne
kontrol, hvorimod den enkelte avler ikke længere bliver konfronteret med GW %.
Det er bestyrelsens ønske, at der gøres positiv reklame for New Forest ponyen på alle landets dyrskuer i
2013. De 6 dyrskuer godkendt af Foreningen resulterer i resultatregistrering i Hestedatabasen og alle øvrige
dyrskuer er et godt udstillingsvindue for racen og den enkelte avler.
Mountain and Moorland Showene, hvor der konkurreres på tværs af alle de britiske ponyracer, breder sig og
der afholdes shows flere gange om året forskellige steder i landet. Alle medlemmer opfordres til at vise
deres ponyer og repræsentere New Forest racen ved disse shows, hvor de forskellige racer og deres særlige
fortrin kan sammenlignes og promoveres.
Det er i 2012 påbegyndt samarbejde med andre racer om afholdelse af forskellige arrangementer
ønsker bestyrelsen at fortsætte og udbygge i 2013 ved at deltage i arbejdet i de nedsatte grupper vedrørende
kåringer, materialprøver, foredrag og kurser. Evt. fælles salgsdage kunne også være et tiltag, der kunne
afprøves for at markedsføre vore ponyer og hjælpe til øget afsætning. Ved at lave arrangementerne flere
forbund sammen, kan udgifterne forhåbentlig holdes nede og deltager- og publikumsantal øges til gavn for
alle parter.
Endelig ønsker bestyrelsen, at så mange New Forest ponyer som muligt deltager i brugskonkurrencer og afprøvninger på alle niveauer. De store championatsårgange er klar til næste år, så forhåbentlig ser vi et stort
antal ponyer starte her.
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