
Forslag til ændring af regler. 
 

 
Dette forslag stilles for at tilgodese følgende: 
 

• Hingste-ejernes økonomi ( Færre hopper bedækkes i disse år og dermed 
dårligere økonomi i hingstehold. Især udgifter til stationsafprøvning er en stor 

post. Man vil kunne forvente en mere bred population af hingste og dermed og 

flere blodlinier 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) 
• Afprøvning og ansvar for hele hingsteforløbet i egne rammer. 

• Regions og publikumsvenligt. 
• Mere ansvar og bedre økonomi i regionerne. 

• Flere afprøvninger af hopper/vallakker. 
• Egenrytter er personligt valgt af ponyens ejer. 

 
• Championaterne bliver et opgraderet arrangement, som udover 

afprøvning af ungponyer også rummer materialprøve, både for hingste, men 
også for hopper og vallakker.. 

• Vi vil gennemgå en køreplan for materialprøven til årets 

generalforsamling  – mød op og hør hvilke muligheder det giver! 
 

 
Forslag1: 

 
Forslag stillet af: Sisse Dahlin og Liselotte Månsson. 

 
Under regler for kåring erstattes § 11 
 

§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. 

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. 

 

Med følgende: 

Afprøvning af hingste foregår ved en endags materialprøve, godkendt af 

avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. Hingsten skal aflægge prøven 
tidligst i det år, hvor den fylder 4 år. Hingsten kan, hvis den avlsgodkendes 

som 3 års bevare bedækningstilladelsen indtil sit fjerde år. Såfremt hingsten 
opnår avlsgodkendelse senere i livet skal han aflægge prøven samme år som 

denne, for at bevare bedækningstilladelsen. 

Afprøvningen kan afvikles af regionerne i forbindelse med championaterne 

efter gældende regler nedskrevet i foreningens drejebog angående afprøvning 
af hingste. 

Materialprøven skal til enhver tid følge regler for dommere til opnåelse af ”R”. 

Materialprøven skal til enhver tid bestå af følgende elementer: Ridning i 
gangarter og springning af egen og fremmedrytter. Løsspringning. 

 

Forslag2: 

 
Forslag stillet af: Sisse Dahlin og Liselotte Månsson. 
 
I forbindelse med afprøvning af hingste til regionernes arrangementer er det muligt for 
hopper og vallakker at gennemgå en afprøvning i lighed med hingestes materialprøve. 
 

Forslag3: 

 



Forslag stillet af: Sisse Dahlin og Liselotte Månsson. 
 
Det er tilladt for avlsgodkendte hingste at vælge deltagelse i 
30 dages   stationsafprøvning, arrangeret af andre avlsforbund eller i udlandet som 
alternativ til endagsprøven. 
 
Forslag 4: 
 
Forslag stillet af: Sisse Dahlin og Liselotte Månsson. 
 
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. 


