
Forslag til ændring af regler ved NF generalforsamling 2016 
Bemærk: I nedenstående forslag  

-Tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten 

-Ændring til forslaget skrives med grønt og understreges 

-Slettes det der er overstreget 

-Blåt kursiv er noter/kommentarer til forslagene og hører ikke under selve forslaget 

 

Forslag 1-7 omhandler kåring og opnåelse af medalje  

Forslag 8 omhandler tildeling af elitepoint 

Forslag 9-10 omhandler opnåelse af R for ridelighed 

Forslag 11 omhandler materialeprøve 

1. § 10 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten:  

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:  

• A: Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer eller B: minimum 67 sammenlagt af 

de 7 eksteriør karakterer + galopkarakteren + de to springkarakterer. Hvis de to springkarakterer er 

højere sammenlagt end skridt og trav karaktererne sammenlagt bruges mulighed B. 

• Ingen delkarakter under 5  

• Minimum 7 i type  

• Minimum 8 i helhed 

Note: årsagen til delkarakter kravet nedsættes er, at en hingst med f.eks. 5 i skridt, der springer til 9-9 

stadig bør kåres, hvis dommerholdet vurderer den god nok. 

 

2. § 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten: 

 

1.klasse  

• A: Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer eller B: minimum 67 sammenlagt af 

de 7 eksteriør karakterer + galopkarakteren + de to springkarakterer hvis ponyen har været vist i 

løsspring. Hvis de to springkarakterer er højere sammenlagt end skridt og trav karaktererne 

sammenlagt bruges mulighed B. 

• Ingen delkarakter under 5 

• Minimum 7 i type 

 • Minimum 8 i helhed  

 

Note: årsagen til delkarakter kravet nedsættes er, at en hoppe med f.eks. 5 i skridt, der springer til 9-9 

stadig bør kåres, hvis dommerholdet vurderer den god nok. 

 

2.klasse A  



• A: Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer eller B: minimum 67 sammenlagt af 

de 7 eksteriør karakterer + galopkarakteren + de to springkarakterer hvis ponyen har været vist i 

løsspring. Hvis de to springkarakterer er højere sammenlagt end skridt og trav karaktererne 

sammenlagt bruges mulighed B. 

• Ingen delkarakter under 5  

• Minimum 6 i type  

• Minimum 6 i helhed  

 

2.klasse B  

• A: Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer eller B: minimum 67 sammenlagt af 

de 7 eksteriør karakterer + galopkarakteren + de to springkarakterer hvis ponyen har været vist i 

løsspring. Hvis de to springkarakterer er højere sammenlagt end skridt og trav karaktererne 

sammenlagt bruges mulighed B. 

• Ingen delkarakter under 4  

• Minimum 5 i type  

• Minimum 5 i helhed 

Hvis forslag 1 og 2 vedtages bortfalder forslag 3, 4, 6 og 7 

 

3. § 10 afsnittet ”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” 

 

Ændres til:  

Hingsten opnår avlsgodkendelse/kåring hvis dommerpanelet vurderer hingsten har kvaliteter høje nok 

til at blive benyttet i avlen. Desuden må ingen delkarakter være under 5 og hingsten skal opnå 

minimum 8 i helhed. Hingstens springegenskaber medtages i den samlede vurdering. 

 

Note: årsagen til delkarakter kravet nedsættes er, at en hingst med f.eks. 5 i skridt, der springer til 9-9 

stadig bør kåres, hvis dommerholdet vurderer den god nok. 

 

Vi vil, hvis kravet om minimum sum bortfalder, få mere reelle karakter, da dommerne ikke er nødt til at 

justere på enkelte karakterer for at opnå en specifik samlet sum. 

 

Springegenskaberne medtages i den samlede vurdering, fordi vi ønsker at hingste med særlig gode 

springegenskaber ikke afvises pga. f.eks. middel skridt/trav eller lignende. 

 

4. Regler for kåring af hopper og vallakker § 17 stk.2 og stk.6 afsnittene: 

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  

 

Ændres til: 

Dommerpanelet vurderer hoppens kvaliteter og kårer hoppen i en af klasserne eller den afvises 

Ved kåring i 1.klasse kræves det, at ingen delkarakter er under 5 og hoppen opnår minimum 8 i helhed 

Ved kåring i 2.klasse A kræves det, at ingen delkarakter er under 4 og hoppen opnår minimum 6 i 

helhed 

Ved kåring i 2.klasse B kræves det, at ingen delkarakter er under 4 og hoppen opnår minimum 5 i 

helhed. 

Er ponyen vist i løsspringning, medtages springegenskaberne i den samlede vurdering. 

 

Note: årsagen til delkarakter kravet nedsættes er, at en hoppe med f.eks. 5 i skridt, der springer til 9-9 

stadig bør kåres, hvis dommerholdet vurderer den god nok. 

 

Vi vil, hvis kravet om minimum sum bortfalder, få mere reelle karakter, da dommerne ikke er nødt til at 

justere på enkelte karakterer for at opnå en specifik samlet sum. 

 

Springegenskaberne medtages i den samlede vurdering, fordi vi ønsker at hopper med særlig gode 

springegenskaber ikke afvises pga. f.eks. middel skridt/trav eller lignende. 

Hvis forslag 3 og 4 vedtages bortfalder forslag 5  

 

5. § 18. Hopper og vallakker kåret i 1. klasse kan opnå eksteriør-medalje, hvis de opfylder følgende 

kriterier: • Bronze: samlet karakter på 75-79 • Sølv: samlet karakter på 80-85 • Guld: samlet karakter 

på 86 eller mere 

 

Ændres til: 

§18 Hopper og vallakker kåret i 1.klasse bliver medalje aspiranter, hvis de opfylder følgende kriterier: • 

Bronze: samlet karakter på 75-79 • Sølv: samlet karakter på 80-85 • Guld: samlet karakter på 86 eller 

mere. Medaljen udløses, når hoppen eller vallakken har opnået et R for ridelighed.  

 

6. § 18. Hopper og vallakker kåret i 1. klasse kan opnå eksteriør-medalje, hvis de opfylder følgende 

kriterier: • Bronze: samlet karakter på 75-79 • Sølv: samlet karakter på 80-85 • Guld: samlet karakter 

på 86 eller mere 

 

Ændres til: 

Hopper og vallakker kåret i 1.klasse bliver medalje aspiranter, hvis dommerne vurderer deres kvaliteter 

er høje nok. De bliver enten bronze, sølv eller guldmedalje-aspiranter. Det er dommernes vurdering, 

om hoppen/vallakken opnår medalje og i så fald, hvilken type medalje. Medaljen udløses, når hoppen 

eller vallakken har opnået et R for ridelighed. 



Hvis forslag 6 falder stilles forslag 7. Hvis forslag 6 vedtages, trækkes forslag 7 

7. § 18. Hopper og vallakker kåret i 1. klasse kan opnå eksteriør-medalje, hvis de opfylder følgende 

kriterier: • Bronze: samlet karakter på 75-79 • Sølv: samlet karakter på 80-85 • Guld: samlet karakter 

på 86 eller mere 

 

Ændres til: 

Hopper og vallakker kåret i 1.klasse kan opnå eksteriørmedalje, hvis dommerne vurderer deres 

kvaliteter er høje nok. De kan opnå enten bronze, sølv eller guldmedalje. Det er dommernes vurdering, 

om hoppen/vallakken opnår medalje og i så fald, hvilken type medalje. 

 

 

8. §21 afsnittet vedr. point givning slettes det der er overstreget og det med rødt i kursiv og understreget 

tilføjes: 

 

5 point:  

Præstationspoint  

• Øst eller Vestdansk mester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) 

• 4-5-6 eller 7-års og ældre championatsvinder i dressur eller spring (med minimum 3 starter i klassen) 

Bestået Dansk en dags med 750-799 point  

 

10 point:  

Præstationspoint  

• Bestået Dansk en dags materialprøve med 750-799 point  

• Bestået Dansk en dags materialprøve med 800-849 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  

 

15 point  

Præstationspoint  

• Bestået Dansk en dags materialprøve med 800-849 point  

• Bestået Dansk en dags materialprøve med over 850 point 

• Bestået Dansk stationsafprøvning med 800-849 point  

 

20 point  

Præstationspoint  

• Bestået Dansk stationsafprøvning med over 850 point  

• Bestået Dansk en dags materialprøve med over 850 point 



 

Eksteriørpoint  

• Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 80-85  

• Sølvmedalje  

 

9. § 22A: En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i 4, 5, 6 eller 7 års og ældre 

dressurchampionatet, som er en gangartsbedømmelse, bedømt, som gangartsklasse for 4 års, i LB1A 

for 5 års, i LA2A for 6 års og i FEI 5 års indledende DSA championat for 7 års og ældre opnår minimum 

70 %.  

 

En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen.  

 

Klassen skal bedømmes af minimum 2 dommere, hvoraf den ene og helst begge skal være DSA 

dressurdommere. Der kan dog dispenseres således, at den ene dommer kan være en eksamineret 

berider.  

 

§ 22B. En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i springchampionatet for 4 års 

ponyer på højden 80 cm for kat. I ponyer, 70 cm for kat. II ponyer og 60 cm for kat. III ponyer opnår 

minimum 75 % eller i springchampionatet for 5 års ponyer på højden 90 cm for kat. I ponyer, 80 cm for 

kat. II ponyer og 70 cm for kat. III ponyer opnår minimum 75 % eller springchampionatet for 6 års på 

højden 100 cm for kat. I ponyer, 90 cm for kat. II ponyer eller 80 cm for kat. III ponyer opnår minimum 

75 % eller i springchampionatet for 7 års og ældre ponyer på højden 110 cm for kat. I ponyer, 100 cm 

for kat. II ponyer og 90 cm for kat. III ponyer opnår minimum 75 %. 

 

En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen.  

 

Springchampionatet skal bedømmes af mindst en DSA dommer. 

 

Ændres til:  

En New Forest pony kan få tilføjet et R efter sit NF nummer, hvis den opfylder et af følgende krav: 

-Minimum 70% opnået til enten NF championatet  eller Fællesponychampionater for 4-, 5-, 6- eller 7-

års og ældre i dressur 

-Minimum 75% i spring til enten NF championatet eller Fællesponychampionater for 4-, 5-, 6- eller 7-

års og ældre i spring 

-En hoppe der har opfostret et føl i deltagelses året får tildelt 1 point forud for konkurrencen 

-Hovedbestyrelsen sætter sværhedsgraden for NF championaterne 

 

10. I nedenstående paragraffer slettes det overstregede og tilføjes det med grønt understreget: 

 

§ 22D. Tilføjelse af R til NF- nummeret: En kåret New Forest pony kan få tilføjet et R efter sit NF – 

nummer, hvis den til et stævne afholdt af Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark opnår et af 

følgende resultater ved samme stævne: Dressur – minimum 60 % i to dressurklasser af sværhedsgrad 2 



for ponyer eller højere. Spring – to fejlfrie hovedrunder i sværhedsgrad 2 eller højere.  

 

Det er en forudsætning af at klasserne dømme af en minimum C-dommer. 

 

Det er en forudsætning, at dressurklasserne bedømmes af minimum to dressurdommere, hvoraf den 

ene skal have en status af minimum A–dommer eller begge har status af minimum B – dommere. 

Springklasserne skal bedømmes af en springdommer med minimum rang af C- dommer.  

 

§ 22E. En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i en ride disciplin opnår status af 

B-pony eller rider 3x60 % i LA6 i hesteklasser ved C-stævne. Ansøgning vedlagt dokumentation sendes 

til bestyrelsen.  

 

§ 22F. En New Forest pony kan tilføje ”R” til sit NF nummer, hvis den ved den af foreningen holdte 

”medaljeridning” opnår både Bronze, Sølv og Guld.  

 

Det er en forudsætning af at klasserne dømmes af en minimum C-dommer. 

 

Det forudsættes at klasserne dømmes af en dommer med status af B-dommer eller af 2 dommere med 

status af C-dommer. 

 

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 1-dags materialprøve, som er 

godkendt af SEGES og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. 

 

Her tilføjes:  

stk.1 Hingsteholderen kan vælge at hingsten i steder aflægger en stationsafprøvning i et af de andre 

forbund. Ansøgning om dette skal sendes til foreningens hovedbestyrelse, der vurderer om 

afprøvningen har minimum samme eller højere niveau end den godkendte 1-dags materialeprøve. Hvis 

foreningens hovedbestyrelse vurdere, dette er tilfældet, kan hingsten i stedet aflægge denne prøve. 

 

12. I nedenstående § slettes det, der er overstreget og det med rødt understreget tilføjes 

§ 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: Præstationspoint  

• Øst eller Vestdansk mester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)  

• 4-5-6 eller 7-års og ældre championatsvinder i dressur eller spring (med minimum 3 starter i klassen) 

hvor kravet til opnåelse af R, skal være opfyldt 

 



Årsagen til kravet om 3 starter slettes, er at det flere år senere ikke er muligt at checke, hvor mange starter, der 

var i klassen. Desuden får vi færre og færre ungponyer. Tilføjelsen om kravet for R, er for man ikke opnår 

elitepoint ved f.eks. 12 fejl i spring eller et lavt resultat i dressuren. 

 


