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Dødsfald 
Fredag den 20. maj 2016 døde vores æresmedlem Karen Bloch - en måned før hun 
kunne være fyldt 99 år. Karen huskes af alle ældre avlere fra hendes tid på ”Eske-
højgaard” i Blære ved Års. Hun og Søren Bloch avlede i mange år New Forest pony-
er med stor succes. 
Karen blev bisat fra Blære kirke ved Års. Foreningen var repræsenteret ved Ole Wie-
necke og Niels Jørgen Andersen. ”Et minuts stilhed” 
 
Årsberetning: 
Et år er gået siden sidste generalforsamling i Hobro. Det er gået hurtigt og det har 
været et roligt år, nogen vil måske sige ”for” roligt – men det kan vi i fællesskab lave 
om på i det kommende år. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling. Foruden de 5 general-
forsamlingsvalgte Lene Jacobsen, Lene Thaulow, Jytte Madsen, Niels True og Kari-
na Vistisen er det Niels Jørgen Andersen som repræsentant fra Vest og Svend Han-
sen som repræsentant fra Øst. I sensommeren valgte Region øst at indkalde til eks-
traordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen samt revisor og webmaster valg-
te at træde tilbage med øjeblikkelig virkning. Heldigvis trådte en ny bestyrelse til og 
har taget over – om end det har været udfordrende. 
Jeg vil opfordre til at fremtidige bestyrelser i hovedforeningen her og i regionerne 
sørger for en ordentlig overlevering, således vi bl.a. undgår, at hjemmesider lukkes 
ned mv. Det er ikke til gavn for hverken vores forening eller medlemmer. 
 
På sidste generalforsamling meldte Bent Jessen sin afgang som kasserer. Bent for-
satte til der var fundet en ny, og jeg vil sige tusind tak til dig Bent og velkommen til - 
til dig Fritz, fordi du nu har påtaget dig denne opgave. 
 
Regionerne 
I Vest har der bl.a. været afholdt VDM. Championater og medaljeridning er arrange-
ret til weekenden den 17. og 18. december. 
I Øst har der bl.a. været afholdt Forårsstævne, ØDM, Championater og desuden kur-
sus ved Søren Vallentin.  
Regionerne vil supplere, når vi når deres regions generalforsamlinger. 
 
Hjemmeside 
Niels True bestyrer forsat vores hjemmeside. Men her efterlyses også input fra med-
lemmer. Det er med at fortælle om de gode historier – oplevelser – resultater. På 
hjemmesiden lagres oplysninger en rum tid og kan hentes frem igen. På Facebook, 
der er rigtig god til hurtig information, her kommer ”nyheden” hurtig langt ned på fa-
cebooksiden. 
 



Knappen ”bliv medlem” på hjemmesiden er videreudviklet således, at alle medlem-
mer, der gentegner eller nye medlemmer, der nytegner medlemsskab via denne 
knap, i 2017 automatisk får et medlemsnummer, kvittering på betaling, et velkomst-
brev samt vores gamle brochure i revideret udgave som pdf. 
Det gør opgaven så meget lettere for kasserer og medlemslisteholder. 
 
Hingstekåring 
Generalforsamlingen i 2015 gav udtryk for, at samarbejdet med DSP omkring hing-
stekåring skulle forsætte. Således blev der igen i år afholdt hingstekåring i samarbej-
de med DSP, og det fungerede som tidligere rigtig godt på Ikast Ridecenter. 
Dommere var Iben Tjelum, Lene Grimbühler og Christina Rasmussen. Dommerse-
kretær var Louise Nielsen. 
 
Der var i alt tilmeldt 7 hingste. 
Alle 4 5-års og ældre hingste med bestået materialprøve opnåede endelig avlsgod-
kendelse. På fløjen og som årets hingst fik vi Firfod Jezper Klein NFHR 152 efterfulgt 
af AB Jetstream NFHR 153, Lundemarksgårds Hannibal NFHR 150 og Bryggergår-
dens Double Trouble NFHR 154. De to 3 års og den ene 4 års opnåede ikke kåring. 
 
Tillykke til ejerne af de kårede hingste. 
 
Hoppe-/vallak kåring  
Er årets største arrangement og bestyrelsen besluttede p.g.a. de små årgange, at 
kåringen i år blev holdt samlet midt i landet på Fyn – nærmere betegnet Manngaar-
den på Fyn. 
 
Dommere var Iben Tjelum, Lene Grimbühler og Christina Rasmussen. Dommerse-
kretær var Lene Thaulow. 
 
Der blev fremstillet 5 stk. 3 års hopper, 1 stk. 4 års hoppe, 6 stk. 5 års hopper, 3 stk. 
vallaker, 2 stk. føl samt 1 stk. 2 års plag. 
Fløj på 3 års hopperne blev AB Flora Danica efter Stegstedsgårds Figaro fra Anja 
Broberg, kåret i 1 kl. med bronzemedalje.  
I 4 årsholdet blev Kjeldalgaards Petrea efter Polsbury Pericles, fra Kim Byrialsen kå-
ret i 1. kl med Bronzemedalje. 
Fløjen i 5 års og ældre holdet blev Strandagers Juvel efter Firfod Jens Lyn, fra Lene 
Lange og Fritz Hansen der blev kåret i 1. kl med bronzemedalje og til sidst udnævnt 
til årets hoppe 2016. 
 
På fløjen i vallakholdet kom Glenwood Academy efter Soldals Atlas Atlantis, fra Si-
grid Nørgaard Wienecke, kåret i 1. kl. og udnævnt til årets vallak. 
 
2 føl blev fremvist. Et hoppeføl Hvedholms Quinoa efter Højmarkens Joker, fra Anne 
og Claus Koch og et hingsteføl Brønshøj Califf M efter Horsemosens Cayenne C, fra 
Asge Nielsson. Begge føl fik en rød roset. 
 
Sidst men ikke mindst blev 2-års hoppe plagen Fuglesangs Sweet Cookie efter 
Vognmandgårdens Bentley, fra Diana Ahlstrøm Nielsen fremvist og tildelt en rød ro-
set. 
 



I alt blev 8 ponyer kåret i 1. kl. og 6 ponyer kåret i 2. kl. A. 3 ponyer opnåede en 
bronzemedalje. 
 
Samtlige resultater kan læses på hjemmesiden. 
 
Tillykke til alle 
 
Jubilæum  
I år har vi i foreningen haft hele 3 jubilæer, som vi har sagt ”til lykke” til. 
Stegstedgaard har holdt 50 års jubilæum, Hanne og Jørn på Stegstedgaard har holdt 
30 års jubilæum og ikke mindst har vores norske medlem Else Hasvold holdt 25 års 
jubilæum. 
Endnu en gang tillykke med jubilæerne.   
 
 
Materialprøve 2016 
Der var i år ingen New Forest Ponyer tilmeldt 1 dags-materialprøve i samarbejde 
med SEGES. 
Vi kan kun opfordre til, at også hoppe- og vallakejere bruger denne mulighed for af-
prøvning af deres ponyer. 
 
 
Eliteponyer 
Bestyrelsen har modtaget 2 ansøgninger om tildeling af elitestatus. Den ene er Lun-
demarksgårds Hera Ophelia NFB-E 1826 fra Lundemarksgaard New Forest 
v/familien Dahlin. Og den anden er Lundemarksgårds Minerva NFB-E 1768 fra Chri-
stina Kjærsgård. 
Tillykke til ejere og opdrætter af disse prægtige New Forest Ponyer.  
 
Rosetten 
Rosetten har i det forløbende år været i gode hænder hos Asge Nilsson og mange 
har indsendt resultater, som løbende offentliggøres på hjemmesiden. 
 
 
Dyrskuerne 
New Forest ponyerne har også i år været godt repræsenteret på dyrskuerne rundt 
omkring i landet. Ikke kun på de skuer, som foreningen anerkender. Her er der en fin 
mulighed for at vise New Forest ponyerne frem for et større publikum og ikke kun 
vores egne medlemmer. Så benyt jer også næste år af den store chance for at vise 
jeres ponyer frem både på de større og mindre skuer. 
 
Folder 
Der har længe været efterspurgt noget materiale til udlevering ved ride-
arrangementer, dyrskuer, kåringer mv. Det har vi nu fået lavet – så tag godt imod og 
brug den. 
Fokus på denne folder har været kvalitetsbilleder der viser vores New Forest Ponyer 
på bedste vis. 
 
Medlemskab og økonomi 
I disse krisetider, hvor det er nødvendigt at se på udgifterne, er det glædeligt at så 



mange har meldt sig ind i foreningen. Medlemstallet pr. 1. november 2016 er 49 (56) 
aktive, 30 (32) familiemedlemsskaber, 58 (75) juniorer og 11 æresmedlemmer.  Det 
er endnu en tilbagegang i forhold til 2015. Jeg håber at Championat og medaljerid-
ning i Vest vil øge antallet af medlemmer. Tallene i parentes er fra 2015. 
Fritz Hansen vil selvfølgelig gennemgå regnskabet i detaljer. 
 
Samarbejde på tværs af racer 
Det har indtil nu ikke været muligt at samle tilslutning til fælles arrangementer i 
Landsudvalgsregi udover 1-dagsmaterialprøven og så hingstekåringen i samarbejde 
med DSP. 
 
 
Afslutning: 
Til slut vil vi gerne gøre jer opmærksomme på, at en forening er et sted, hvor man 
deles om opgaverne efter evne og formåen.  
Og vil man have indflydelse på foreningen, så må man sidde med ved bordet! 
Tak til bestyrelsen og kassereren for godt arbejde og samarbejde. Håber det fortsæt-
ter fremover. 
  
Og tak til alle jer, der året igennem på den ene eller anden måde har bidraget til 
foreningens virke – ingen nævnt, ingen glemt.  


