
Indkommende forslag 2018 

 

 

Tilføjelse til eksisterende vedtægt 

 

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 

§2. 

Foreningens formål er: 

 at fremme interessen for avl af New Forest ponyer med henblik på anvendelse af New Forest pony-

en som brugspony. 

 at organisere registrering og stambogsføring af avlsdyr og afkom. 

 at medvirke til konkurrencer i dressur, spring, ponygames o.l. med henblik på at fremme interessen 

blandt ryttere og mulighed for at opstille præstationskriterier, indeks m.v. 

 at afholde kåringer samt medvirke ved afholdelse af føl- og plageskuer, dyrskuer og materialprøver. 

 at medvirke ved afsætning af New Forest ponyer og ved aktiv markedsføring at skabe et økonomisk 

grundlag for avl af New Forest ponyer. 

 at fremme interessen for New Forest ponyer gennem samarbejde med New Forest foreningerne i 

andre EU lande. 

 at være med til at øge og fastholde børn og unges interesse for at arbejde med New Forest ponyer, 

oplære navnlig børn og unge i alt vedrørende hestens brug og pleje samt fremme interessen for ri-

desporten gennem aktiviteterne i foreningen. 

 

Stillet af bestyrelsen 

 

 

Nyt  

Kapitel 2. medlemskab 

§7 Stk.7. Super familiemedlemskab.  

Super familiemedlemskab kan tegnes for fire navngivne medlemmer af en husstand (samme adresse). To 

der er fyldt eller fylder 18 år i året og to der er junior/studerende(se §7 stk. 5). De to navngivne personer 

over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelse og udvalg. Super familiemedlemskab giver ret til at 

have egen pony/er som deltager i alle konkurrencer, prøver, kåringer mm. der arrangeres af foreningen og 

i særlige tilfælde, hvor det er angivet, giver det ret til at deltage med ikke medlemmers pony/er. 

 

Stillet af bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilretning af regler for registrering og kåring 

Regler for udnævnelse af elitehingste og elitehopper 

§ 22F. E  Ne  Forest po y ka  tilføje ”R” til sit NF u er, h is de  ed de  af fore i ge  holdte ” edal-
jerid i g” op år både Bro ze, Søl  og Guld. I dressur skal der i i u  op ås 60% for at op å edalje. I 
springning skal der rides fejlfri hovedrunde for at opnå medalje. Det er en forudsætning af at klasserne 

dømmes af en minimum C-dommer. 

 

Ændres til 

§ 22F. E  Ne  Forest po y ka  tilføje ”R” til sit NF u er, h is de  ed de  af fore i ge  holdte ” edal-
jerid i g” op år både Bronze, Sølv og Guld. I dressur skal der minimum opnås 65% for at opnå medalje. I 

springning skal der rides fejlfri hovedrunde for at opnå medalje. Det er en forudsætning af at klasserne 

dømmes af en minimum C-dommer. 

 

Stillet af bestyrelsen. 

 

Tilretning 

§ 22F. Medaljeridning rides i følgende klasser i henholdsvis dressur og spring:  

Dressur:  

• • Bro ze edalje rides i LB1B  

• • Søl edalje rides i LA2B  
• • Guld edalje rides i LA4B  
• • Dia a t edalje rides i PRI  
• • Rubi edalje rides i PRM  
I spring skal der rides fejlfrit i hovedrunden:  

• • Bro ze edalje rides i LB**  
• • Søl edalje rides i LA*  
• • Guld edalje rides i LA**  
• • Dia a t edalje rides i MB*  
• • Rubi edalje rides i MA*  
 

Ændres til: 

 

§ 22F. Medaljeridning rides i følgende klasser i henholdsvis dressur og spring:  

Dressur:  

• • Bro ze edalje rides i LB2B  

• • Søl edalje rides i LA2B  
• • Guld edalje rides i LA4B  
• • Dia a t edalje rides i PRI  
• • Rubi edalje rides i PRM  
I spring skal der rides fejlfrit i hovedrunden:  

• • Bro ze edalje rides i LB**  
• • Søl edalje rides i LA*  
• • Guld edalje rides i LA**  
• • Dia a t edalje rides i MB*  
• • Rubi edalje rides i MA*  
Stillet af bestyrelsen 


