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Årsberetning: 
Velkommen til jer alle. 
I en verden, hvor der er så mange tilbud, så er det dejligt at, hver og en 
af jer er kommet til vores generalforsamling i år. 
Når jeg gør status over året der er gået, så er det positivt, at antal føl der 
fødes er stigende. I år er der født 55 føl – 15 føl flere end i 2017.  
Mindst 60 hopper er bedækket i 2018, så vi må håbe at rigtig mange 
drægtigheder bliver til føl i 2019. 
Et andet der er målbart er antal medlemmer i vores forening og der må 
jeg sige, at der ønsker vi os flere – og det vil bestyrelsen her gerne have 
jeres hjælp til – et punkt dagsordenen senere i dag. 
 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling. For uden 
de 5 generalforsamlingsvalgte Bertine Davelaar, Vivi Lyholm, Jytte Mad-
sen, Niels True og jeg er det Malene Sønderhaven som repræsentant 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. 
 
Mærkedage 
I år har vi haft jubilæer og særlige mærkedage.  
Vi har sagt tillykke med 85 års fødselsdag til vores æresmedlemmer Ni-
els Erik Nielsen og tillykke med 80 års fødselsdag til Hilda Nielsen samt 
stort tillykke til Hilda og Niels Erik Nielsen med deres diamantbryllup. I 
alle anledninger har vi, som forening foræret dem gaver og Hilda og Ni-
els Erik har kvitteret med ærespræmier til både hoppekåring og lands-
skuet i Herning – tak for det. 
 
Ved årets hoppe-/ vallakkåring fejrede vi 2 stk. 20 års jubilar - henholds-
vis Stutteri Højvang og Stutteri Soldal – tillykke begge stutterier. 
 
Tusinde tak kan jeg sige på min mands og egne vegne for gaven vi fik 
ved vort sølvbryllup sidst i maj måned. 



 
Året der gik 
 
Årets første arrangement var hingstekåringen i Ikast den 3. marts 2018 i 
samarbejde med DSP.  Her opnåede Heart of Fire en 1 årig bedæk-
ningstilladelse – en super god repræsentant for vores race. Heart og Fire 
er ejet af Brit Andersen og Werner Månsson. 
Dommer til kåringen var Iben Tjelum og Martin Larsson. 
 
Ved internationalt møde i 2017 bød vi ind med afholdelse af dommerse-
minar for vores europæiske dommere.  
Det arrangement løb af staben første weekend i juni – i alt 20 europæi-
ske dommere samt flere formænd fra vores søster foreninger deltog fra 8 
lande og det var de engelske dommere der guide i positiv dialog med de 
øvrige dommere. 
Der blev networked og skabt gode relationer og dommerne blev præsen-
teret for et udsnit at vores danske New Forest ponyer. 
Teoridelen foregik i Karup forsamlingshus. Den praktiske del på Stutteri 
Horsemosen og Lene Jacobsen lagde ridebane og hestehus til ride op-
visning og festaftenen. Tusinde tak til alle der bidragede på den ene eller 
anden måde til at dette arrangement del lykkedes. 
 
Herefter blev det dyreskuetid og vores ponyer var repræsenteret på for-
nem vis ved de 3 store dyrskuer. I alt var der udstillet 36 New Forest Po-
nyer. Der blev redet opvisninger, der blev festet og hygget blandt udstil-
lerne.  
 
Men det er ikke de eneste, flere new Forest ponyer har været udstillet på 
de lokale dyrskuer og her har de repræsenteret racen på bedste vis. Så 
benyt jer også i 2019 af muligheden for at vise jeres ponyer frem til en 
stor publikumsskare – måske der går en kommende New Forest pony 
ejer rundt i mængden. 
 
I øvrigt er dyrskue ikke kun for avler – 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.  
 
 
Hoppekåring blev i år holdt på Landbrugsskolen i Roskilde den 30. juni 
og det var ganske gode forhold og hvis man kan lide sol og varme så var 
vejret med os. I alt blev der stillet 14 hopper og 2 vallaker til kåring samt 
5 føl til bedømmelse.  



Dommerholdet var igen Iben Tjelum og Martin Larsson. Dommerne ser 
det de ser og bedømmer herefter og respekt for det.  
 
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at løsspringningsdelen ikke vil 
blive tilbudt fremadrettet p.g.a at det ikke hænger økonomisk sammen. 
Vi opfordre til at stille de springbetonede ponyer til spring championater-
ne i regionerne. 
 
Årets hoppe blev Borrebjergs Midnight e. Ronald, med dagens bedste-
spring karakter. Årets vallak blev Bryggergårdens Fyrst Atlantis e. Sol-
dals Brilliant. Begge ejet af Camilla Holm-Nielsen i Fuglebjerg. Årets føl 
blev Stihøjens Golden Kazim efter Golden Boy van de Stopmslag fra Vivi 
og Leif Jensen i Glamsbjerg.  
 
Til lykke til ejerene af Årets hingst, årets hoppe, årets vallak og årets føl 
alle prægtige repræsentanter for vores race. 
 
Til SEGES 1 dags materialprøve 2018 var der tilmeldt 2 New Forest po-
nyer. Desværre måtte begge ponyer melde fra af forskellige årsager – vi 
håber dog at se dem igen til næste år. 
  
 
 
Eliteponyer 
Bestyrelsen har modtager 1 ansøgninger om tildeling af elitestatus.  
Hoppen Stegstedgårds Marie Jo NFR-E 1907 ejet af Stutteri Lunde-
marksgaard.  
Hoppens og dens afkom har samlet i alt 210 point. 
 
Tillykke til ejer og opdrætter af denne prægtige New Forest hoppe.  
 
Elitediplom overrækkes. 
 
 
Udfordringer 
CA – Cerebellar abiotrofi 
Dette er en hjernesygdom, som viser sig ved rystelser, især af hovedet, 
ukoordinerede bevægelser og balanceproblemer. 
I november 2017 blev vi kontaktet af DSP ang. at de i forbindelse med 
hingstekåring i 2017 havde testet en DSP hingst, som bærer af CA. Det 
viser sig at denne hingst har en ren New Forest hoppe til mormor.  
Hoppen er født i maj 1999. Vi har testet hende en ekstra gang med 
samme resultat som DSP og hoppen har alene lavet DSP afkom. Hop-



pens far er testet ”ikke bærer”. Hoppens mor kan ikke testes da hun er 
afgået.  
CA er en gendefekt der er nedarvet på samme måde som Myotoni og 
som kan stammer fra Araber hesten. Hvordan denne gendefekt er hav-
net i førnævnte New Forest hoppe er for nuværende ikke afklaret og da 
det ikke har været muligt, at identificere kilden til CA-genet, har bestyrel-
sen besluttet at iværksætte en frivillig testning af vore ponyer. Der er la-
vet en aftale med det hollandske laboratorium, som laver undersøgelser-
ne for myotoni for os, og vi har fået tilbudt at få undersøgt hårprøver til 
samme foreningspris på 30 euro. Det er dog en betingelse, at al korre-
spondance med laboratoriet foregår gennem den samme person.  
Et plus er at laboratoriet har gemt prøvemateriale fra de ponyer, som er 
undersøgt for myotoni, og de kan dermed undersøges uden ny prøve-
tagning. 
 
Tilbage i april sendte vi mail til foreningens medlemmer med tilbud om 
prøve udtagning og hvis der er nogen der ønsker at få testet deres pony 
er det Lene Jacobsen vi skal have fat i – Hun er kontakt personen til det 
Hollandske laboratorium. 
 
 
 
Regionerne 
Øst holdte ØDM søndag efter hoppekåring på Landbrugsskolen i Roskil-
de. Vest og Øst holdt championater samme og sidste weekend i sep-
tember, hvor Vest også havde lagt deres VDM klasser – samlet set nogle 
gode stævne dage med glade børn og unge mennesker og fine rosetter. 
Mere om det på regionernes generalforsamlinger. 
 
 
Hjemmeside 
Niels True bestyrer vores hjemmeside. Men her efterlyses input fra med-
lemmer. Det er med at fortælle om de gode historier – oplevelser – resul-
tater. På hjemmesiden lagres oplysninger en rum tid og kan hentes frem 
igen. Facebook, der er rigtig god til hurtig information, forsæt endelig 
med det. 
 
 
Rosetten 
Rosetten har i det forløbende år været i gode hænder hos Niels True og 
mange har indsendt resultater, som løbende offentliggøres på hjemme-
siden. Ca. 26 ryttere deltager på listen og der er plads til flere ☺  
Vinderene hædres på regionernes generalforsamlinger. 



  
 
Medlemskab og økonomi 
Vi har ganske enkelt en udfordring med et faldende medlemstal og der-
med også en knap så god økonomi og vi ønsker jeres hjælp til hvad vi 
skal gøre for at rette op på denne situation. 
Frits vil gennemgå regnskabet senere. 
 
Til info er medlemstallet pr. 01.11.2018 
30 [38] (50) aktive,  
24 [26] (30) familiemedlemsskaber,  
25 [50] (58) juniorer   
11 æresmedlemmer.   
Derforuden gæstemedlemmer 
 
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 vir ke – ingen nævnt ingen glemt.  
 
En særlig tak til sponsorer der har støttet vores forening – både til 
kåringer, internationalt dommer møde og til regionernes arrange-
menter.  
 
Det seneste år har været begivenhedsrigt og året der venter, bliver 
mindst lige så spændende. 
 
 
 
 
 
 


