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Årsberetning: 
Et år er gået siden sidste generalforsamling i Ringsted. Sidste år sagde 
jeg at året var gået hurtigt – det synes jeg også det har i år.  
Vi har været inde i en udvikling, hvor medlemstallet er faldet og antal af 
bedækninger har været for nedadgående. Puha – det må meget snart 
gerne vende!!!!  
Jeg hører, at det er blevet bedre at sælge ponyer – bedækningstallet sti-
ger - i 2016 var det på 48 stk. – for 2017 er vi pt oppe på 52 og alle be-
dækninger for 2017 er endnu ikke registreret på SEGES. 
Medlemstallet – det må vi gøre noget ved – senere i dag fremlægger vi 
forslag til virksomhedsplan – vi synes der er kommet nogle spændende 
tiltag og håber, at I vil bakke op om dem.  
 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling. For uden 
de 5 generalforsamlingsvalgte Bertine Davelaar, Lene Thaulow, Jytte 
Madsen, Niels True og jeg er det Niels Jørgen Andersen som repræsen-
tant fra Vest og Sidse Dahlin som repræsenterer Øst. 
 
Uden for bestyrelsen har vi Fritz Hansen som kasserer og da han samti-
dig er suppleant er han med til en del bestyrelsesmøder. 
 
 
Regionerne 
I Vest og Øst har der i år været afholdt flere stævner her af VDM, ØDM, 
championater og medaljeridning og sammenlagt har der været hele 247 
starter til stævnerne i det forgangne år. Regionerne vil supplere når vi 
når deres regions generalforsamlinger. 
 
Hjemmeside 
Niels True bestyrer forsat vores hjemmeside. Men her efterlyses input fra 
medlemmer. Det er med at fortælle om de gode historier – oplevelser – 
resultater. På hjemmesiden lagres oplysninger en rum tid og kan hentes 
frem igen. Facebook er rigtig god til hurtig information, forsæt endelig 
med det. 
 



Knappen ”bliv medlem” er blevet taget godt imod – det måler jeg på hen-
vendelser fra medlemmer der mangler medlems nr. og der er så godt 
som ingen der har henvendt sig det sidste år. Der er dog enkelte der har 
betalt direkte på konto og her er det et detektivarbejde, idet vi ofte kun 
får oplyst navn og adresse og i dagens Danmark med de søgemaskiner 
der er på internettet er det desværre ikke altid nok.   
 
Hingstekåring 
Hingstekåring blev igen i år afholdt i et samarbejde med DSP og det fun-
gerede som tidligere rigtig godt på Ikast Ridecenter. 3 hingste var tilmeldt 
kåring og Golden Boy van Stompslag NFHR fra Vita Mølgaard opnåede 
endelig kåring.  
Dommere var Iben Tjelum og Lene Grimbühler. Dommersekretær var 
igen i år Louise Nielsen. 
 
Dommerne fandt der foruden en hingst med hingste kvaliteter, men i 
kådhed lavede han et bukkespring og viste en hvid plet på maven, hvor 
det senere viste sig at der var lyserød hud under. Ifølge § 3 i regler for 
registrering og kåring - må det ikke forekomme. 
 
Ved måling til kåring plejer vi at have et sidespejl med til at tjekke bugen 
for hvide pletter og det havde vi ikke fået med i år - det sker ikke i 2018.  
 
Tillykke til ejerne af den kårende hingst. 
 
Hoppe-/vallak kåring  
Kåring blev i år holdt på Nibe Rideklub der lagde fine faciliteter til. Igen i 
år et lille kåringshold, men suppleret med flok dejlige plage til bedøm-
melse. Kåringen forløb stille og roligt, men må sige at bedømmelserne 
først på dagen var skrappe. Vi så nogle gode ponyer til bedømmelse. 
 
Dommere var Christina Rasmussen, Milton Nielsen og Lene Grimbühler. 
Dommersekretær var Louise Nielsen. 
 
Der blev fremstillet 4 stk. 3 års hopper, 2 stk. 4 års hopper, 3 stk. 5 års 
hopper, 2 stk. vallakker, 1 stk. føl samt 3 stk. 1 års plage og 2 stk. 2 års 
plag. 
Fløj på 3 års hopperne blev Flintdales River efter Holthausen Frodo II, 
fra Stutteri Flintdale v/ Jonna og Niels Jørgen Andersen, kåret i 1 kl. og til 
sidst udnævnt til årets hoppe 2017.  
Fløj i 4 årsholdet blev Klæstrups Evita efter Woodrow Carisbrooke, fra 
Mie og Jesper Hegelund Andersen kåret i 1. kl. 
Fløjen i 5 års og ældre holdet blev Tanholt Sveske efter Blues Brendan,  



fra Maria Hanghøj kåret i 1. kl. 
 
På fløjen i vallakholdet kom Lundemarksgårds Kenzo efter Ronald, fra 
Lundemarkgårds New Forest kåret i 1. kl. med bronze medalje og ud-
nævnt til årets vallak. 
 
1 hingste føl blev fremvist Harbogaards Cody efter AB Jetstream, fra Ma-
rianne Jacobsen. Føllet fik en 1 præmie.  
 
3 stk. 1 års plage blev fremvist. Fløjen blev Horsemosens Bunny 
Mcgrath efter Sophienhofs Mackay fra Stutteri Horsemosen v/ Jytte 
Madsen og Ole Wienecke. Plagen fik en 1. præmie. 
 
2 stk. 2 års plage blev fremvist. Fløjen blev Horsemosens Ginger efter 
Sophienhofs Mackay fra Stutteri Horsemosen v/ Jytte Madsen og Ole 
Wienecke. Plagen fik en 1. præmie. 
 
I alt blev 6 ponyer kåret i 1. kl. og 5 ponyer kåret i 2. kl. A. 1 pony opnåe-
de en bronzemedalje. 
 
Samtlige resultater kan læses på hjemmesiden. 
 
Tillykke til alle – og tak til Stutteri Horsemosen for ærespræmier til fløje-
ne ved årets hoppe/vallak kåring 
 
 
Jubilæum  
I år har vi i foreningen haft 2 jubilæer, som vi har sagt ”tillykke” til ved 
årets hoppe og vallakkåring. 
Stutteri Horsemosen v/Jytte Madsen og Ole Wienecke har holdt 50 års 
jubilæum. Stutteri Flintdale v/Jonna og Niels Jørgen Andersen har holdt 
35 års jubilæum. 
Endnu en gang tillykke med jubilæerne.   
 
 
Materialprøve 2017 
Der var igen i år ingen New Forest Hingste der var tilmeldt den 1 dags 
materialprøve, men derimod var der 3 tilmeldte hopper der velforberedte 
repræsenterede vores race på bedste vis. Samlet set på tværs af racer 
blev New Forest ponyerne nr. 2, 3 og 5 ud af 10 deltagere. Resultatet 
kan ses på hjemmesiden. 
Vi kan kun opfordre til, at også hoppe- og vallakejere bruger denne mu-
lighed for afprøvning af deres ponyer. 



 
Internationalt møde i Holland 
Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i internationalt møde i Hol-
land for New Forest ponyer. Der blev orienteret om status for avlen med 
New Forest ponyer i de forskellige lande og der blev bl.a. debatteret 
”Englands status efter Brexit”  
”Palomino hingste – Holland vil gerne have åbnet op for brug af palomino 
hingste og begrunder med at farven buckskin også kan give Cremello 
farvede individer ”  
”Myotoni - England konkluderer at Myotonien er startet i Kantjes Ronaldo 
da der ikke er fundet bærere udover individer der har Kantjes Ronaldo 
som stamfader”  
”International dommer konference/kursus – Vi har fra DK lagt billet ind på 
at arrangere i 2018” 
”Derforuden har vi lagt billet ind på at arrangere det næste internationale 
møde i 2019”   
 
Eliteponyer 
Bestyrelsen har modtaget 2 ansøgninger om tildeling af elitestatus.  
Hingsten Ronald NHFR-E126 fra Stutteri Romeo v/Annette og Henrik 
Fredslund. Hingsten og dens afkom har samlet i alt 610 point. 
 
Hingsten Sophienhofs Maroon NFHR-E 135 fra Stutteri Elmholt v/Hilda 
og Niels Erik Nielsen. Hingsten og dens afkom har samlet i alt 560 point. 
 
Tillykke til ejere og opdrættere af disse prægtige New Forest hingste.  
 
Elitediplom overrækkes. 
 
Rosetten 
Rosetten har i det forløbne år været i gode hænder hos Asge Nilsson og 
mange har indsendt resultater, som løbende offentliggøres på hjemme-
siden. Ca. 24 ryttere deltager på listen og der er plads til flere ☺ Point-
mæssigt er der nogle springryttere der stikker af. 
På et tidspunkt havde vi dog nogle IT udfordringer – men dem skulle der 
være styr på nu. 
 
 
Dyrskuerne 
New Forest ponyerne har også i år været godt repræsenteret på dyrsku-
erne rundt omkring i landet. Hele 36 ponyer er udstillet på de 3 store dyr-
skuer i Roskilde, Odense og Herning, men det er ikke de eneste, flere til 
har været udstillet på de lokale dyrskuer og her har de repræsenteret ra-



cen på bedste vis. Så benyt jer også i 2018 af muligheden for at vise je-
res ponyer frem til en stor publikumsskare – måske der går en kommen-
de New Forest pony ejer rundt i mængden. 
I øvrigt er dyrskue ikke kun for avlere – de er også for ryttere der har lyst 
til at ride dyrskueshows og deltage i socialt samvær. På de 3 store dyr-
skuer arrangeres der også rideklasser, hvor du som rytter kan deltage 
uanset alder.  
 
Medlemskab og økonomi 
I disse krisetider, hvor det er nødvendigt at se på udgifterne, er det glæ-
deligt at så mange alligevel vil være en del af foreningen.  
Men måske kan man også komme til at spare for meget så aktivitetsni-
veauet falder og der bliver færre medlemmer. Det må vi forsøge at gøre 
noget ved i 2018. 
Medlemstallet pr. 1. november 2017 er 38 (50)  aktive, 26 (30)  familie-
medlemsskaber, 50 (58) juniorer og 11 æresmedlemmer.  Det er endnu 
en tilbagegang i forhold til 2016. Tallene i parentes er fra 2016. 
Fritz Hansen vil selvfølgelig gennemgå regnskabet i detaljer. 
 
 
Samarbejde på tværs af racer 
Udover samarbejdet med DSP om hingstekåring, så er der planlagt fore-
drag ved dyrlæge JOHNNY SØRENSEN, Faxe Dyrehospital med temaet 
”Hoven i fokus”. Foredraget er både for avlere og ryttere.  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3. februar 2018 i Jylland og den 
4. februar 2018 på Sjælland. 
Samarbejdet sker mellem: 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark 
Fjordhesten Danmark 
Frederiksborg Hesteavlsforbund 
Knabstrupperforeningen for Danmark 
 
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 fortsætter fremover. 
  
Og tak til alle jer, der året igennem på den ene eller anden måde har 
bidraget til foreningens virke – ingen nævnt ingen glemt.  


