
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark 

Referat af ordinær generalforsamling 

Lørdag den 16. november 2013 

På adressen: Transportcenteret, DTC Torvet 20-22, Hornstrup, 7100 Vejle 

Med følgende dagsorden: 

Pkt. 1: Valg af dirigent og stemmetællere 
Fritz Hansen blev valgt til dirigent, Maria Eliasen og Mia Jørgensen blev valgt til stemmetællere. 

I alt 30 stemmeberettigede medlemmer var fremmødt 

Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningen virksomhed 
Ole Wienecke fremlagde bestyrelsens beretning og kom rundt om aktiviteterne i foreningen i det forgangne år. 

Herunder overrækkelse af diplomer til ejerne af elitehopperne samt udnævnelse af æresmedlemmerne Hilda og 

Niels Erik Nielsen, Stutteri Elmholt. 

Der blev stillet uddybende spørgsmål til den internationale holdning til bekæmpelse af myotoni: 

- Lene Jacobsen understregede at holdningen er, at ingen hingste som er bærere skal godkendes til avlen fremover. 

Moderforeningen har ladet det være op til landene selv at beslutte, hvordan det undgås.  

Enighed fra fremmødte om, at der bør laves fællesregler internationalt for at undgå fremtidige problemer med 

benyttelse af hingste godkendt/afvist på tværs af grænser. 

- Vil afvisningen af visse hingste skabe større indavl? Umiddelbart er det kun hingstene, der skal testes, og så er det 

op til hoppeejerne selv at undersøge tilstedeværelsen af genet på hoppen – nogen af deltagerne vil fortsat avle på 

hopperne, MEN teste alle afkom.  

- Bliver der brugt for mange ressourcer på et lille problem, kun 2 føl internationalt har med garanti haft sygdommen? 

Det er kun toppen af isbjerget vi ser – det er nødvendigt at slå hårdt ned på det for at sikre avlen om mange år. 

Bestyrelsen blev rost for at gribe ind over for årets hingst 2013.  

- Kan man kåre en hingst i eks Norge og så bruge den i Danmark uden at få den testet? Nej, de andre lande gør som i 

Danmark. 

- Krav om undersøgelse inden kåring? Må være op til hingsteavleren, er den ikke testet går der længere tid inden den 

kan bruges til avlen. 

- Der blev gjort opmærksom på, at Lene Jacobsen kan få lavet laboratorieundersøgelsen for 30 € i stedet for 65€, 

som det koster for almindelige medlemmer. 

Endvidere blev det påpeget, at bestyrelsen var for langsomme om at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen undskyldte med kommunikationsproblemer med webmaster og referatet fra det internationale møde 

skyldes, at Sverige havde sendt det til moderforeningen, før det blev sendt ud til deltagerne. Bestyrelsen havde kun 

lige modtaget referatet op til generalforsamlingen. 

Foreningens aftale med Jysk Emblem Fabrik blev også diskuteret. Niels Jørgen redegjorde for hvorfor lageret af 

eksteriørmedaljer er større end der er blevet bestilt: Skyldes en fejl ved Jysk Emblem Fabrik, hvor der er blevet 

udleveret flere end der er indkøbt – kun til foreningens fordel. Kontrakten vedr. ridemedaljer blev lavet af enige 

regionsbestyrelsesmedlemmer ved et regionsseminar i 2008. Den bestilte mængde skyldes, at der i de år var mange 

medaljehopper, hvorfor man regnede med samme i de efterfølgende år. 

30 ud af 30 medlemmer stemte for godkendelse af  bestyrelsens beretning 



Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret årsregnskab 
Bent Jessen fremlagde foreningens regnskab – samlet set overskud.  

30 ud af 30 medlemmer stemte for godkendelse af regnskabet 

Pkt. 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 – ingen planer om store ændringer, derfor taget udgangspunkt i 

samme aktivitet. Ingen forslag til kontingent ændring til det kommende år. 

30 ud af 30 medlemmer stemte for godkendelse af budget 

Pkt. 5: Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af 

kåringskommission 
Asge fremlagde virksomhedsplan for 2013-2014 

- ønske om aktiviteter for ryttere 

Kåringskommission: 

Ole Wienecke, Milton E. Nielsen, Iben Tjelum og Christina Rasmussen + DSA-dommere og alle internationale 

dommere.  

- Forslag om rotationsordning mellem dommerne og evt. bruge en fra Videncentret 

Pkt. 6: Indkommende forslag  
30 stemmeberettigede medlemmer. 

Alle forslag er vedhæftet referatet. 

Forslag 1: 25 for – vedtaget 

Forslag 2: 4 for og 15 imod – forslaget faldet 

Forslag 3: 12 for, 15 i mod – forslaget faldet 

Forslag 4: 3 for, 14 imod – forslaget faldet 

Forslag 5: Trukket 

Forslag 6: 6 for, 14 imod – forslaget faldet 

Forslag 7: Trukket 

Forslag 8: Trukket 

 

Forslag 1: Stillet af Jytte Madsen 
Flyt hingstekåring til februar/marts 

Debat: 

- Samkåring med andre racer 

o God erfaring fra 2012 

- Små fremtidige kåringer grundet antallet af føl 

25 for – forslaget vedtaget 



Forslag 2: Stillet af Sisse Dahlin 
Ny hingstekårings metode 

Debat:  

- Forslagets ordlyd mangelfuld 

- Krav til hingsten 

o Alders forskel 

o Kvalitet 

o Opførsel 

4 for, 15 imod – forslaget faldet 

Forslag 3: Stillet af Sisse Dahlin 
Danske  afkårede hingstes brug af NFH-nummer ved avlsgodkendelse i andet forbund  

Debat: 

- Engang fik de først NFH-nummer ved endelig kåring. Genindført fra 2013. 

- Videncentret eller foreningen  fjerner ikke et nummer. 

12 for, 15 i mod – forslaget faldet 

Forslag 4: Stillet af Sisse Dahlin 
Løssprungne hopper med springkarakterer på minimum 8 tilføres prædikatet: 1. klasses springpony 

Debat: 

- Forvirrende at der kan være tale om 2. klasses eksteriør hoppe også kan være 1. klasses springponyer og at 

det kun er i løsspringning og ikke under rytter. 

- Kan man se ponyens kvaliteter ud fra løsspring? 

- NF skal kunne alt 

3 for, 14 imod – forslaget faldet 

Forslag 5: Stillet af Sisse Dahlin 
Forslaget trukket 

Forslag 6: Stillet af Lene Thaulow 
Kåringsgraderne er opdelt i spring og eksteriør klasser. Vælger man at stille en springbetonet pony, vil skridt og trav 

karakteren ikke indgå i den sammentalte sum, men i stedet vil de to springkarakterer indgå. Dog tæller skridt og trav 

karakterne stadig med som enkelte karakterer. 

Debat: 

- Det tekniske 

- Tilbagevirkende kraft? 

6 for, 14 imod – forslaget faldet 

Forslag 7: Stillet af Lene Thaulow 
Forslaget trukket 

Forslag 8: Stillet af Lene Thaulow 
Forslaget trukket 



Forslag 9: Stillet af Ole Jensen (ikke vedtægtsændrende) 
- Strategi er nødvendig 

o Kunne have undgået tidligere problemer 

- For medlemmer 

o Der skal ske noget 

o Kan foreningen fungere uden bedækningerne (Sverige) 

o Regionerne skal lave noget 

- Regionernes økonomi 

o Få penge pr. medlem 

- Materialprøven 

o Der bør nedsættes en gruppe med mål  

- Organisationsopdeling 

- Regionerne 

o Der er blevet langt mellem medlemmerne 

o Give mere af juniormedlemskabskontingent til regionerne 

- Del kåring 

o Dommerne har ikke mulighed for at bruge flere weekender på kåring  

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er:  

- Heidi Vintersfjord – ønskede ikke genvalg 

- Karina Vistisen – ønskede ikke genvalg (skyldes sygdom i familien) 

Følgende forslået:  Stemmer 

- Werner Månsson  21 

- Camilla Holm-Nielsen 24 

- Louise M. Nielsen  16 

- Ole Wienecke  28 

Valgt: Ole Wienecke, Camilla Holm-Nielsen og Werner Månsson 

Pkt. 8: Valg af bestyrelsessuppleant 
På valg er  

- Anne Koch – ønskede ikke genvalg 

Følgende forslået  Stemmer 

- Louise  M. Nielsen  8 

- Karina Vistisen  22  

Valgt: Karina Vistisen valgt for 2 år 

Pkt. 9: Valg af 2 revisorer 
På valg er  

- Niels Erik Nielsen 

- Kurt Nedersee 



Begge var villige til genvalg – ingen modkandidater 

Valgt: Niels Erik Nielsen og Kurt Nedersee 

Pkt. 10: Valg af revisorsuppleant 
På valg er 

- Fritz Hansen 

Var villig til genvalg - ingen modkandidater 

Valgt: Fritz Hansen 

Pkt. 11: Eventuelt 

Nedsættelse af visionsgruppe 
- Skal i løbet af det kommende år foreslå foreningens fremtidige visioner 

- Lene Thaulow og Ole Jensen valgt som tovholdere 

Forslag til hvad medaljerne kan bruges til 
- At tildele avlerne til stærke stævneponyer 

- Opfordres til at bestyrelsen arbejder videre med det 

Kommentarer til forslag om at tilføre springkaraktererne betydning 
- For stor omvæltning for foreningen 

- New Forest ponyerne skal kunne begge dele 

o Ingen ønsker at opdele racen i spring og dressur ponyer 

Afslutning ved siddende formand 
- Tak til tidligere og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 

- Tak til Fritz Hansen for god ledelse til generalforsamling 

- Tak til alle de frivillige rundt om i landet 

 

 

Referent: Cecilie Lund Koch 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ændringsforslag til regler og kåring 

Forslag 1: Stillet af Jytte Madsen – 25 for - VEDTAGET: 
Det blev i 2011 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, som stort set er 

overstået. Endvidere er det begrænset, hvor mange, der på den tid af året, kommer for at se hingste. 4 års og ældre 

hingste, der fremstilles og godkendes skal gøres klar til den efterfølgende materialprøve. 

 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 2012 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.  

FORSLAG 1 

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 2: Stillet af Sissel Dahlin – 4 for, 15 i mod - FALDET 

Dette forslag stilles for at tilgodese følgende: 

 Hingste-ejernes økonomi ( Færre hopper bedækkes i disse år og især udgifter til stationsafprøvning 
er en stor post. Man vil kunne forvente en mere bred population af hingste til brug i avlen, såfremt 
det økonomisk vil være mere tilgængeligt at fremstille hingste til kåring i Danmark) 

 Foreningens økonomi ( flere og flere hingsteejere vælger at afprøve/kåre hingste i andre EU lande 
eller Norge, og det vil gavne den danske forenings økonomi, såfremt man kunne trække flere til 
kåring/afprøvning i DK) 

 Det frie valg i egne rammer ( Jeg er helt enig i at hingstene skal vise at man kan ride på dem, men er 
slet ikke enig i, at dette vises bedst ved stationsafprøvning. Jeg har den overbevisning, at denne 
prøveform alene er et gode for den ledende berider! Andre har en anden mening og med følgende 
forslag er der flere muligheder, som jeg mener vil tilgodese de fleste) 

 Hingstekåring og - for de flestes vedkommende - hingsteafprøvning foregår i samme week-end og 
på skift mellem landsdelene. ( Dette giver mere samspil mellem eksteriørkåringsdommerne og DSA 
dressur og stilspringsdommerne, som alligevel er hyret til at bedømme championatsklasserne) 

 Championaterne bliver et opgraderet arrangement, som udover afprøvning af ungponyer også 
rummer hingstekåring.  

Championaterne vil altså blive omdrejningspunkt i forhold til hingstene.  

Hingstekåringen ligger sammen med et andet af foreningens arrangementer og kan derfor gøre begge dele 
mere rentable. Jeg forestiller mig en hingsteweek-end i efteråret, hvor hingste bliver redet i spring og 
dressur af egen rytter og fremmedrytter. Nogle bliver løssprunget og alle fremmødte hingste vises for 
eksteriørdommerne, da der gives et års avlsgodkendelse ad gangen. De afprøvede hingste kan, i 
forlængelse af afprøvningen, livstidskåres. 

Alligevel er der åbnet op for flere muligheder for afprøvning. Hingstene kan i stedet for at deltage i 
championaterne på dette års hingstekåringsplads have opnået kriteriet for ”R” status ved championatet i 
den anden landsdel eller et andet år og vil så kun blive afprøvet af fremmedrytter i forbindelse med selve 
kåringen. Det er også en mulighed at benytte sig af en 30 dages afprøvning, en en-dags afprøvning, eller et 
andet kriterie, som viser hingstens ridelighed.  

Det vigtigste er, at hingste-ejerne har mulighed for selv at vælge hvilken form for afprøvning de ønsker 
deres hingst skal gennemgå og hvornår.  

Forslag 2: 

Under regler for kåring erstattes § 10 stk. 2 og § 11 stk. 1+2+3+4+5 og § 12 stk. 1+2 af følgende: 

Hingstekåring og afprøvning af hingste afvikles en gang årligt. Hingstearrangementet foregår sammen med 
årets championater og på skift mellem region øst og region vest. 



2 års, 3 års og ældre hingste uden rideafprøvning kan stille til eksteriørkåring, hvor de kan opnå et års 
avlsgodkendelse. For de 3 års og for de ældre hingste, som ikke deltager i springchampionatet, eller har 
opnået andre kvalifikationer i spring, er der, udover eksteriørkåringen, afprøvning i løsspringning.  

Eksteriørkåringen varetages af tre eksteriørdommere fra foreningens dommerliste eller fra den 
internationale liste. Løsspringning bedømmes af en DSA stilspringsdommer fra DRF's dommerliste.  

4 års og ældre hingste kan stille til livstidskåring efter at være redet af egen rytter i dressur og 
springchampionatet, som er svarende for alderen, og som bedømmes af DSA dommere fra DRF's liste, og 
her opnår  

”R” efter foreningens gældende regler. Udover at blive redet i begge championater af egen rytter skal 
hingstene afprøves af fremmedrytter i begge dicipliner.  

Når ridekravene er opnået, deltager hingsten i eksteriørkåringen og kan livstidskåres eller afvises.  

Hingstene har mulighed for at medbringe det ene eller begge ”R” fra den anden landsdel, et tidligere år, 
eller en anden kvalifikation, men kan først opnå livstidskåring, når alle krav er gennemført. 

Forslag 3: Stillet af Sisse Dahlin – 12 for, 15 imod - FALDET 

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 
jeg, at denne § skal frafaldes, da problemet er meget mindre ved frafaldelse end ved bibeholdelse.  

§ 13 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 §13 udgår. 

Forslag 4: Stillet af Sisse Dahlin - 3 for 14 imod - FALDET 

Da det er muligt, og flere ønsker at afprøve deres hopper og vallakkers springevne til hoppe-vallakkåring, 
vil det være hensigtsmæssigt at der gives et prædikat til ponyen, såfremt den har udtalte evner for denne 
disciplin. 

En hoppe eller vallak, som opnår et gennemsnit på 8 eller derover i de to karakterer, som gives af en DSA 
stilspringsdommer for præstation i frivillig afprøvning i løsspringning i forbindelse med hoppe-vallakkåring, 
vil få benævnelsen: 1.klasses springpony. 

Denne benævnelse er ikke afhængig af eksteriørkåringen, eller omvendt. 



Forslag 5: Stillet af Sisse Dahlin – Forslaget trukket 

Såfremt forslag 3. stemmes ind, vil det være en naturlig forlængelse at der kan opnås elitepoint i 
forbindelse med benævnelsen ”1. klasses springpony” 

Tilføjelse til afsnittet om udnævnelse af elitehingste og elitehopper: 

Hvis benævnelsen ”1. klasses springpony” er givet, udløser det 10 elitepoint  

Forslag 6: Stillet af Lene Thaulow – 6 for, 14 imod - FALDET 
Tillæg til regler for kåring af hopper §17 stk.2 

Nuværende ordlyd 
Kåringskommissionen tildeler hoppen 9 karakterer for eksteriør, bevægelse, samt én karakter for 
helhed. Hopper kan kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Dette gøres efter følgende 
kriterier:  
1.klasse  
• Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 6  
• Minimum 7 i type  
• Minimum 8 i helhed  
2.klasse A  
• Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 5  
• Minimum 6 i type  
• Minimum 6 i helhed  
2.klasse B  
• Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 4  
• Minimum 5 i type  
• Minimum 5 i helhed 

Ny ordlyd (Det i parentes skrevet med kursiv tages ikke med / er ikke en del af forslaget, det er 

ren forklaring på forslaget) 

Kåringskommissionen tildeler hoppen 9 karakterer for eksteriør, bevægelse, samt én karakter for 

helhed.  

Hopper kan efter ejers ønske fremstilles i løsspringning En DSA springdommer bedømmer hopperne i 
løsspringning og tildeler to karakterer for dette. Den første karakter gives for teknik, den anden for 
kapacitet.  
 
Hopper kan kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Dette gøres efter følgende kriterier:  
Hvor enten A eller B skal være opfyldt for at opnå kåring i de respektive klasser (I mulighed B erstattes 

skridt og trav karakteren i sammenlægningen med karaktererne for teknik og kapacitet. Der gives stadig 

karakter for skridt og trav) 

1.klasse 
A:  
• Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 6  
• Minimum 7 i type  
• Minimum 8 i helhed  



B: 
 Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-spring og galopkarakteren 
 Ingen delkarakter under 6 
 Minimum 7 i type 
 Minimum 8 i helhed 

 
2.klasse A  
A: 
• Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 5  
• Minimum 6 i type  
• Minimum 6 i helhed  
B: 

 Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-spring og galopkarakteren 
 Ingen delkarakter under 5 
 Minimum 6 i type 
 Minimum 6 i helhed 
  

2.klasse B  
A: 
• Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 4  
• Minimum 5 i type  
• Minimum 5 i helhed  
B: 

 Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-spring og galopkarakteren 
 Ingen delkarakter under 4 
 Minimum 5 i type 
 Minimum 5 i helhed 

 
Hopper der ikke opnår en af ovenstående muligheder afvises 

Forslag 7: Stillet af Lene Thaulow – Forslaget trukket 
Tillæg til regler for kåring af vallakker §17 stk.6 

Nuværende ordlyd 
Stk. 2 Kåringskommissionen tildeler vallakken 9 karakterer for eksteriør, bevægelse, samt én karakter 
for helhed. Vallakker kan kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Dette gøres efter 
følgende kriterier:  
1.klasse  
• Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 6  
• Minimum 7 i type  
• Minimum 8 i helhed  
2.klasse A  
• Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 5  
• Minimum 6 i type  
• Minimum 6 i helhed  
2.klasse B  
• Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 4  
• Minimum 5 i type  



• Minimum 5 i helhed 

Vallakker der ikke opnår ovenstående afvises 

Ny ordlyd (Det i parentes skrevet med kursiv tages ikke med, det er ren forklaring) 

Stk.2 Stk. 2 Kåringskommissionen tildeler vallakken 9 karakterer for eksteriør, bevægelse, samt én 

karakter for helhed.  

Vallakker kan efter ejers ønske fremstilles i løsspringning En DSA springdommer bedømmer 
vallakkerne i løsspringning og tildeler to karakterer for dette. Den første karakter gives for teknik, den 
anden for kapacitet.  
 
Vallakker kan kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Dette gøres efter følgende kriterier:  
Hvor enten A eller B skal være opfyldt for at opnå kåring i de respektive klasser (I mulighed B erstattes 

skridt og trav karakteren i sammenlægningen med karaktererne for teknik og kapacitet. Der gives stadig 

karakter for skridt og trav) 

1.klasse 
A:  
• Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 6  
• Minimum 7 i type  
• Minimum 8 i helhed  
 
B: 

 Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-spring og galopkarakteren 
 Ingen delkarakter under 6 
 Minimum 7 i type 
 Minimum 8 i helhed 

 
2.klasse A  
A: 
• Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 5  
• Minimum 6 i type  
• Minimum 6 i helhed  
 
B: 

 Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-spring og galopkarakteren 
 Ingen delkarakter under 5 
 Minimum 6 i type 
 Minimum 6 i helhed 
  

2.klasse B  
A: 
• Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
• Ingen delkarakter under 4  
• Minimum 5 i type  
• Minimum 5 i helhed  
 
B: 

 Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-spring og galopkarakteren 
 Ingen delkarakter under 4 
 Minimum 5 i type 



 Minimum 5 i helhed 
 
Vallakker der ikke opnår en af ovenstående muligheder afvises 

Forslag 8: Stillet af Lene Thaulow – Forslaget trukket 
Tillæg til regler for kåring af hingste §10 

Nuværende ordlyd: 
§ 10 Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden gives 
én karakter for helhed.  
En DSA springdommer bedømmer hingstene i løs springning og tildeler to karakterer for dette. Den 
første karakter gives for teknik, den anden for kapacitet.  
Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring 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 

Ny ordlyd (det i parentes og i kursiv er forklaring ikke ordlyden i forslaget) 

Hingsten opnår avlsgodkendelse /kåring hvis en af følgende kriterier er opfyldt 

A (Som den nuværende ordlyd) 

 Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer  
 Ingen delkarakter under 6  
 Minimum 7 i type  
 Minimum 8 i helhed 

 
B (Her erstattes skridt og travkarakteren af teknik og kapacitets karakteren, hingsten tildeles i spring) 

 Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-spring og galopkarakterer. Skridt og travkarakteren 

tælles ikke med i sammenlægningen 

 Ingen delkarakter under 6 

 Minimum 7 i type 

 Minimum 8 i helhed 

(Resten af §10 ændres ikke) 

 


