Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark

Året der gik
2017/2018

Indholdsfortegnelse
Hingstekåring: ......................................................................................................................................................................................................4
Foredrag ved dyrlæge Johnny Søre se o

”Ho e i fokus” .............................................................................................................................5

International dommerseminar: ...........................................................................................................................................................................6
Hoppe- og vallakkekåring samt føl og plageskue ................................................................................................................................................7
De tre store Dyrskuer: .........................................................................................................................................................................................8
Roskilde Dyrskue 8-10 juni ...............................................................................................................................................................................8
Bedømmelser: ..................................................................................................................................................................................................8
Det fynske Dyrskue d. 15-17 juni ...................................................................................................................................................................10
Det fynske Dyrskue ........................................................................................................................................................................................10
Landsskuet i Herning d. 5-7 juli ......................................................................................................................................................................12
Bedømmelses resultatet: ...............................................................................................................................................................................12
Dyrskue datoerne i 2019 for Roskilde, Det fynske og Landsskuet i Herning .................................................................................................13
Jubilæer og særlige mærkedage: ......................................................................................................................................................................14
Avl: .....................................................................................................................................................................................................................17
Elitehingste: ...................................................................................................................................................................................................17
Elitehoppe: .....................................................................................................................................................................................................17

Bedækninger og fødte føl: .............................................................................................................................................................................17
Ridning ...............................................................................................................................................................................................................18
Materialprøve ................................................................................................................................................................................................18
Medaljeridning og Championater ..................................................................................................................................................................18
Vindere i Region-Øst ......................................................................................................................................................................................19
Vindere i Region-Vest ....................................................................................................................................................................................19
New Forest Rosetten .....................................................................................................................................................................................20
New Forest foreningens sponsorer 2018 ..........................................................................................................................................................21

Hingstekåring:
I 2018 var der tilmeldt to hingste til kåring i Ikast, et arrangement der
er et samarbejde mellem Avls foreningen for New Forest ponyer i
Danmark og Dansk Sportspony avl. Det er et arrangement, der finder
sted i slutningen af februar el. først i marts. Heart of Fire opnåede ved
denne begivenhed 1.års avlsgodkendelse med 68 point, og blev der
ved Årets hingst. Han er avlet og udstillet af Werner Månsson, der

sammen med Britt Andersen i dag står bag Stutteri Heart. Her har de
to hingste til avlsbrug Soldals Brilliant og Heart of Fire. I 2017
indstiftede AB New Forest en ny vandrepokal, der skal gå til : Avleren
af den bedste kårede dansk avlede hingst. Ved hingstekåringen i 2018
blev den uddelt for første gang, til Werner Månsson

En dag i hingstkåringenstegn:
Dagen starter med dyrlægetjek, måling af stang, gjord- og
pibemål.
Hingsten vises på fastbund i skridt og trav.
Hingsten mønstres på trekantsbane, vises løs i trav og
galop og afslutter med løsspringning.
Sidst på dagen er der oprangering. Det er også muligt at
fremvise sin allerede færdigkårede hingst i en
opvisningsklasse.
Mere info kan findes på foreningens hjemmeside under:
Regler om Registrering og Kåring i Avlsforeningen for
New Forest Ponyer i Danmark
Hingstekåring 2019 Lørdag
d. 23. feb. i Ikast

Foredrag ved dyrlæge Johnny Sørensen om
”Hoven i fokus”
Med et kursus i både øst og vest startede februar. New Forest foreningen havde i samarbejde med avlsforbundene for Fjordhestene, Knapstrupperne
og Frederiksborgerne havde inviteret deres medlemmer til et foredrag af Johnny Sørensen der omhandlede hestens hove.

International dommerseminar:
Den første weekend i juni, arrangerede foreningen, et international
dommerseminar. Der var tilmeldt 20 dommer fra otte forskellige
europæiske lande. Lørdag d. 2. juni, hvor konferencen skulle finde sted
på Horsemosen ved Ole Wienecke og Jytte N. Madsen skinnede solen
om kap med 21 velpolerede og flot klargjorte ponyer, som skulle
fremvises for dommerne. Ponyerne var inddelte i tre grupper, efter
køn og alder, og dommerne havde ved bedømmelserne ikke fakta
viden om ejer/ avler og afstamning. Udstillerne kunne mærke, at
dommerne diskuterede om hvordan den enkelte pony skulle
bedømmes. Disse sunde diskussioner kan vi som forening forvente, har
gjort vores dommer mere skarpe på hvordan eksteriøret af New Forest

ponyen ønskes. Festmiddagen fandt sted ved Lene Jacobsen, der
havde gjort klar i hendes hestestald til alle de fremmødte. Der var
helstegt pattegris, med alt ønskeligt tilbehør og islagkage til dessert, alt
sponsoreret af avlere. Arrangementet blev indledt med en opvisning,
hvor ponyer viste en meget bred repertoire af brugs muligheder. Der
var hestevognskørsel, Trec-ridning, springning og dressur for begynder,
øvede og handicaprytter. Ponyerne kunne nyde lidt af det grønne
græs, der ellers hen over sommeren skiftede farve til brun, mens de to
bene kunne nyde lidt mad og godt selskab. Stor tak til Ole, Jytte og
Lene for at lægge gårde til denne dag- I gjord en meget stor indsats.
Tak til alle hjælper, udstiller og sponsorer

Hoppe- og vallakkekåring samt føl og
plageskue
Som de fleste nok allerede er bekendt med, blev der afholdt hoppe og
vallakkekåring på Sjælland, nærmere Landbrugsskolen Sjælland ved
Roskilde. På dagen var der stillet 14 hopper og 2 vallakker til kåring
samt 5 føl til bedømmelse. Dommerne var den danske dommer Iben

Borrebjerg´s Midnight e. Ronald på
fløj, opdrættet af Flemming Steen
Fredriksen i Asnæs og ejet af
Camilla Holm- Nielsen i Fuglebjerg.
Hoppen blev kåret i 1. klasse med
Bronze og 8 i helhed.

Tjelum og Martin Larsson fra Sverige. Udover selve kåringen, var dagen
også en jubilæums dag for Stutteri Højvang og Stutteri Soldal, der
begge har kunnet fejre 20-års jubilæum. Mere om dem senere. Kårings
dagen blev efterfulgt af Øst dansk mesterskab (ØDM) d. 31. juni.

Bryggergårdens Fyrst Atlantis efter
Soldals Brilliant, opdrættet og ejet
af Camilla Holm- Nielseni
Fuglebjerg. Vallakken blev kåret i 1.
klasse med 8 i helhed.

Bedste føl 2018 er opdrættet og
ejet af Vivi og Leif Jensen i
Glamsbjerg. Fællet blev belønnet
med 1. præmie og 8 i helhed.

De tre store Dyrskuer:
Roskilde, Det Fynske og Landsskuet, Vi ved at der er mange som udstiller på landets øvrige dyrskuer i løbet af
dyrskue sæsonen. Til jer er der en masse ros og opbakning om end I ikke nævnes her, så bliv ved med det. Nedenstående er der tre
små beretninger fra de nævnte dyrskuer samt bedømmelses resultaterne.

Roskilde Dyrskue 8-10 juni
Stor ros til Tom og hans kone, som leverede den ene kage efter den
anden alle 4 dage, og de smagte alle fortryllende. Tom sørgede for
pavilloner og bænke og borde, så vi kunne komme i skygge. Sisse
Dahlin og familien sørgede rigtig godt for udstillerne så alle var klar til
tiden , placeringer for bedømmelser, der var virkelig styr på alt. En
konkurrence med spørgeskema var der også, jeg ved ikke hvem der
vandt. Vi havde ponyer med i den store kvardrilie alle 3 dage, de
gjorde det super godt- dem kunne vi være stolte af. Lørdag havde vi to
hingste med til galla show sammen med en DSP hoppe og vallak. Det
var Soldals Brilliant og Romeos Kawasaki, det var et show på PRI niveau
og de gik super godt begge hingste og gjorde en rigtig god reklame for
New Forest racen, stor tak til Lene Taulow som endnu engang var

primus motor for show indslaget. Alle udstiller gjorde deres bedste og
alle ponyer så super godt ud, der var utrolig mange publikummer ved
New Forest stalden. Alle ponyer tog det i stiv arm. Der var en løs
Islandsk hest i forbindelsen med mønstring af hingstene fredag
morgen, men den blev heldigvis hurtig fanget igen. Ellers var Roskilde
som det altid er, et sted hvor man møder alle dem man ikke nåede at
besøge igennem året, masser af netværk på tværs af aldre og
hesteracer.

Underbedømmelserne ses et billede, af New Forest ponyerne som
deltog i Roskilde kvadriljen.

Bedømmelser:
23 p.+æpr. SOLDALS BRILLIANT

Werner Codi Månsson, Tureby

Hingste 4 og 5 år
23 p.+æpr. HEART OF FIRE

Werner Månsson, Tureby

22 p.

Hingste 2 år
FOLDBERGS FAZION

Inge Foldberg Olsen, Fårevejle

Følhopper med føl ved siden
23 p.+æpr. SOLDALS KIMBERLEY
23 p.+æpr. HAMBORGS IRIS
23 p.
LUNDEMARKSGÅRDS NÜMPH
23 p.
SOLDALS AUSTRALIA

Stutteri Soldal v/ Helle og Peter Skovly, Hårlev
Inge Foldberg Olsen, Fårevejle
Lundemarksgaard New Forest, Herfølge
Stald Kirkely v/Heidi og Karsten Søndergaard, Herlufmagle

22 p.
22 p.
22 p.

Goldhopper 4 – 8 år
FIRST CHOICE
ELMHOLT GAIA
ELMHOLTS JOSEFINE

Freya Nordstrøm Mandrupsen, Ringsted
Rikke Rahm, LilleSkensved
Stutteri Vanja v/Annette Christiansen, Bjæverskov

22 p.

Hopper 3 år
VANJA'S LA VIDA

Stutteri Vanja v/Annette Christiansen, Bjæverskov

Hopper 2 år
23 p.+æpr. ROMEO'S QUALITY QUEEN

22 p.

Vallakker
FOLDBERGS FILUR

Samling efter en følhoppe
23 p.+æpr. HAMBORGS IRIS

Stutteri Romeo v/ Annette og Henrik Fredslund, Store
Merløse

Inge Foldberg Olsen, Fårevejle

Inge Foldberg Olsen, Fårevejle

Det fynske Dyrskue d. 15-17 juni
Også i år var der stor opbakning til det Fynske dyrskue hele 15 NF
ponyer blev udstillet. Fredagen startede i det smukkeste solskin, alt
imens bedømmelserne løb af stablen og som altid var der samling om
morgenbordet bagefter. De fynske NF ponyer gav kvadrilleopvisning,
og her var der samlet 10 stk. som er en rigtigt god reklame for vores
avl af ponyerne. Lørdag var der gallashow, hvor også NF ponyer var
med, i år var temaet ponyens oprindelse land så pony og rytter var
klædt flot ud som Dronningen og Kongen af England og derefter kom
der 4 stk. garder i røde uniformer og 4 Bobbyer med deres sorte hatte
og sikkerhedsveste. Alle ponyerne bar det Engelske flag bag på
bagdelen, virkeligt et flot syn for publikum, selv i regnvejr. Stutteri

Strandager ved Lene og Fritz Hansen sponserede trøjer til
showrytterne. Alle var tørre igen til fællesspisning om aften, hvor
grillen blev afløst af smørrebrød pga. afbrændingsforbud. Søndag gik
med opvisning og modtagelse af ærespræmier, denne gang var vejret
med os så søndagen slutte i solskin.

Underbedømmelserne ses et billede af Lene Lange og Fritz Hansen,
med deres Hoppe Antje og føllet Standagers Jubii, samt et billede af
New Forest opvisningen på det fynske dyrskue.

Det fynske Dyrskue
23 + ærp.

Følhopper
Elmholts Silja - NF 2325

22

Strandagers' Antje - 208333NF0402736

Anne og Claus Koch, Faaborg
Lene Lange & Fritz Hansen,
Odense N.

Goldhopper
23 + æpr.
23 + ærp.

Calandias Sweet Cherry Pie - 208333NF0800774

Diana Ahlstrøm Nielsen, Ringe

Feldholm's Prima - 102671
Caroline Johansen, Glamsbjerg

23 + ærp.
23 +ærp.

23 + ærp.

Stegstedgaards Caramell - 208333NF0706330
Elmholts Xarina - 208333NF1002765

Stegstedgaards Adele - 208333NF1402703

Amalie Zoëga Beiskjær, Marslev
Vivi og Leif Jensen, Glamsbjerg
Fam. Jensen, Stegstedgaard,
Odense V

22
22

21
21

Haugaard's Surprise - 208333NF1301421
Borrebjergs Manilla - 208333NF1400434

Jette Andersen, Bogensevej 141,
5620 Glamsbjerg

Jevis Isa Dora - 208333NF0706902

Alberte & Anette Nielsen,
Faaborg

Elmholts Chassé - 208333NF0500209

Vivi og Leif Jensen, Stimosen
Glamsbjerg

Vallakker
22

22
22

22

Sjølunds Sirocco - 208333NF0901834

Bryggergårdens Ecuador - 208333NF1200435
Kolds Ferrari - 208333NF1401311

Vallakker 2 år
Kolds Fury - 208333NF1602338

Signe Hvass Schmidt, Odense
Hanne Hansen, 5853 Ørbæk

Josephine Cecilie Jæger,
Kerteminde
Kold College Kold College,
Odense S

Kold College Kold College,
Odense S

Landsskuet i Herning d. 5-7 juli
I denne varme sommer, hvor dagene med sol har været utallige, var
landsskuet et par dage med mere ustadigt vejr. Nogle udstiller var ude
om natten for at sikre deres fortelte mod blæsten. Men for dyrenes
vedkommende var det rigtig godt dyreskuevejr. Vaner har det med at
sætte sig til forventninger, vi New Forest folk forventede derfor at
a pere ”der h or i plejer”, lige ag Materialgårde . Sådan skulle det
ikke gå i år, hvor vi camperede fluks ved indgangen til pladsen. Denne
ændring satte dog ikke større præg på skuet, end at alt var som det sig
hør i staldene til skuet. Der var udstillet flotte dyr, med et særdeles
spændende 2- årshold. Showhestene stod i den samme stald som
udstillingshestene- bedre kan det ikke blive. Hermed fortælles der, at
der var syv New Forest ponyer med i showet af de engelske ponyer.
Det er et nyt spændende samarbejde som opstod i år, der gjord det
muligt, at vi fik så meget synlighed som muligt. I Herning var der
mange gode show indslag, hvor af showet fra de Engelske Ponyer, var

det eneste indslag hvor børn kunne ride med i. Et show hvor temaet
var fodbold, rytterne samt trækkerne var klædt i rødt og hvidt og red
til hymnerne af de bedste fodboldsange. Genfa træpiller sponserede i
samarbejde med AL- broderi de fine trøjer rytterne havde på under
showene. Der deltog to gode stabile New Forest ponyer i Herning
Kvadrillien, som viste racen frem på bedstevis. Med Mie Skovgård i
spidsen som racerepræsentant og Albertine Davelaar som
Showansvarlig, blev det tre gode dage for både udstillerne og dem som
havde showponyer med.
Under Bedømmelserne ses der billede af Ponyerne som red med i
Herning Kvadrillien Josephine Fransen på Holmens Juliuus og Sara
Laursen på Naomi af Linbjerghus, New Forest stalden og Showet fra de
Engelske ponyer.

Bedømmelses resultatet:
Goldhopper
23p. + ærp.
23p.

SKOU'S MARION 208333NF1200997
KÆRGÅRD'S LUNA 208333NF0605763

Kirsten Skou Farsø
Heidi Christensen Randers NV

22p.
23p. + ærp.
23p. + ærp.
22p.
22p.

EGEBALLES YASMIN 208333NF14017
Hopper 2 år
KJELDALSGAARDS MARGUERIT
KOGLENS DIAMANT 208333NF160120
VOGNMANDGÅRDENS ROXANNA 208333NF1601531
BIRKILDS LOLI 208333NF1602527

Mie Bølcho Kjellerup
Familien Byrialsen Nørager
Lene Farving Randers NV
Pernille Rieks Lund Nørager 22
Karina Vistisen Videbæk

Dyrskue datoerne i 2019 for Roskilde, Det fynske og Landsskuet i Herning
Roskilde: d. 31 maj-2 juni.
Det fynske dyrskue: d. 14-16 juni.
Landsskuet i Herning: d. 4-6 juli.

Jubilæer og særlige mærkedage:
0 år,

år og dia a t ryllup

Æresmedlemmerne Niels Erik Nielsen og Hilda, der sammen med stod bag Stutteri Elmholt, fyldte i år hhv. 80 og 85 år, og sammen kunne de i
sommers fejre diamantbryllup. Stutteri Elmholt blev startet i 1982, og nåde at avle næsten 200 ponyer. I mange år, var der forskellige hingste på
stutteriet, der hver især satte deres præg på avlen af de danske New Forest ponyer. Heraf kan nævnes elitehingsten Pedro, der har næsten 300
afkom.

Søl ryllup
Karina Vistisen, formand for avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark, kunne først på sommeren fejre sølvbryllup sammen med sin mand Jan.

0-års ju ilæu
Ved hoppekåringen i år, kunne Stutteri Højvang og Stutteri Soldal fejre 20-års jubilæum. Nedenstående har de fået ordet til at fortælle lidt om deres
stutterier, og de sidste 20 år.

Tillykke til alle de nævnte.

Stutteri Højvang, ved Kurt Nedersee og Grete Møller,
Vi startede med New Forest i Februar 1998. Der købte vi vores første New Forest hoppe, Elmholts Barbeth NF 1494. Det var helt tilfældig at det blev denne race. Vi ledte efter en
passende pony til vores børn, og faldt for Barbeth, som svarede til det vi ønskede, hvad vi bestemt aldrig har fortrudt. Alle tiders oul round pony for både børn og voksne.
Hun er blevet stammoderen til en del af de føl vi har avlet. Bla. Højvangs Nero, som er solgt til Sverige.Højvangs Mikka og Højvangs Kanilla som alle gør det særdeles godt på
konkurrencebanerne. Hun er på en måde også skyld i at vi købte Elmholts Raket NFHR 113. For da vi ønskede Barbeth ifolet med Pedro NFHRE 104, sendte vi hende en tur til Jylland hos
Hilda og Niels Erik Nielsen, Der var hun et stykke tid og da vi var på ferie i Jylland var vi selvfølgelig i Aulum og besøge hende og Stutteri Elmholt. Efter en dejlig frokost, var vi rundt og se
alle deres dejlige heste. På en eng gik deres 1. og 2. års hingste plage, der var specielt et par stykker Niels Erik ville vise os. De var super flotte, men vi faldt for Raket, eller var det måske
ham der faldt for os. Han fulgte os i hvert fald og blev stående ved ledet og vrinskede efter os da vi gik. Så hvis vi skulle have flere, skulle det være ham.
Vi havde på det tidspunkt ud over Barbeth, en stor hest og en meget gammel shetlænder Paw, som bestemte i flokken lige til det sidste. Og så en 1. års hingsteplag Højvangs Pronto,
Barbeths første føl her. Efter sportspony hingsten Firhøjs Papageno. Han boede lige i nærheden og da vi ikke vidste bedre brugte vi ham.
Da vi så udstillede første gang med pony på Roskilde Dyrskue, fandt vi da i hvert fald ud af at det gør man ikke. Alle roste vores flotte velgående føl, indtil de opdagede det var en Sports
pony, så var det slut og pludselig var der alt mulig i vejen med ham og han kunne ikke blive bedømt. Men det blev Barbeth og vi lærte noget, på den hårde måde. Heldigvis havde vi
udstillet Dexter kvæg på dyrskuet i flere år, så vi var lidt kendt med det, ellers havde vi måske aldrig kommet igen.
Nå, men vores grimme ælling, Pronto, trængte til en legekammerat, så derfor købte vi Elmholts Raket. Meget heldigt valg, for han har givet os rigtig mange fantastiske oplevelser. På det
tidspunkt, havde vi ikke regnet med han skulle blive til det han er i dag. Niels Erik, Stutteri Elmholt, syntes vi skulle fremstille ham til hingstekåringen. Så da han var ved at være 3. år fik vi
hjælp til klargøringen af Lene, Stutteri Bæk, som også fremviste ham, både til 3. åg 5. års kåringen og tilridning. For det arbejde fik hun Pronto. De to gamle var da taget på de evige
græsmarker. Så nu havde vi kun ren New Forest.
Det er en helt speciel oplevelse at stå med en fløjhingst til bade 3. års kåringen og igen til 5. års og færdigkåringen, hvor han også blev årets hingst.2003.Ligeledes vandt han også
suverænt materialeprøven, med deltagelse fra både New Forest, Connemara og Dansk Sports Pony. Noget man kun prøver en gang, i hvert fald for os, da det også koster at nå dertil.
Siden har Raket flere gange opnået 24 point og ærespræmie på Dyrskuer og Landsskuet. Sidste år deltog han som så mange gange før i NF showet på Roskilde dyrskue og vi besluttede at
fremvise ham som gl.hingst, når han nu var der alligevel. Det blev da også til 24 point og ærespræmie. Men samtidig opnåede han i en alder af 19 år at blive skuets bedste hingst på tværs
af alle racerne og få titlen Sjællandspræmiehingst 2017.
Elmholts Raket har haft flere dygtige ponyryttere og er også nået rigtig langt i sporten. Både dressur og spring, hvor spring er hans favorit, han har deltaget i DM. Det har været super
dejligt og en kæmpe oplevelse at tage rundt i landet og se ham på konkurrencebanerne. Efter et par år hjemme med hygge ridning og skovture er han nu kommet til Hallelevgaarden igen,
igen. Hos hans nye ponyrytter, Caroline Westergård. Tidligere var det hendes bror, Emil der red ham. Han ved ikke han er ved at blive ældre og er bestemt ikke klar til at gå på pension.
Det glæder vi os til at følge.
Raket er efterhånden far til mange føl rundt omkring. Vi har også selv lavet en del føl efter ham på forskellige hopper. De har alle haft hans dejlige sind, er arbejdsvillige og lærenemme.
Dejligt at kunne følge dem også, Desværre er det ikke så mange af dem der deltager i konkurrence. Men dem der gør, er nået rigtig langt både i ind og udland.
Vi har på nuværende tidspunkt skåret ned og har kun 2. avlshopper Færgemanns Freja og Elmholts Elina, som i år har fået et dejligt hoppeføl, Højvangs Elida. Selvfølgelig også Elmholts
Raket. Så går der Højvangs Selina og Højvangs Recollo, som også er lånt ud til en pony rytter.
Vores mål er at opdrætte velgående ponyer af god kvalitet, velstillede, med et godt fundament og eksteriør. De skal være tillidsfulde, omgængelige og have et godt temperament, så de
kan håndteres både af børn og voksne. De skal være velegnede til fritid, konkurrence og avl .Vi gør også meget i at have nogle gode oplevelser med vores dyt. I gennem årene er der

kommet flere hold piger og reder og hygget med vores ponyer. De har været med til at vi stadig syntes det er sjovt.
Der ud over har vi haft, Bent ( Kaptajnen.) Vores forvalter, vores alt mulig mand. Han har været med lige fra starten, og har passet alle dyrene, som de var hans egne og
altid været der,
hvis der var noget. Han hjalp også ride pigerne, og de hyggede sig alle sammen. Han var en stor del af det. Han gik desværre bort for nogle år siden.

Stutteri Soldahl, ved Helle og Peter Skovly
Året skriver 2018 og vi, Stutteri Soldal, kan fejre 20 - års jubilæum. I den forbindelse er jeg blevet opfordret til at skrive lidt om vores lille hobbystutteri. Et stutteri der startede med min mors kærlighed til New Forest ponyen, og som med stor ihærdighed og tro på sin lille stamme opnåede
flotte resultater. Stutteriet og stammen som nu er gået videre til mig, datteren, der har været med fra starten og som med ivrige barneøjne har fulgt
sin mor på sidelinien. Jeg vil forsøge, i dette lille skriv, at se tilbage på 20 år med netop det - ponyer, avl, og kærlighed til dem det hele handler om;
New Forest ponyerne.
I virkeligheden startede det hele med to tvillingepiger, der efter en endt sommerferietur til Stutteri Elmholt var blevet forelskede i en pony eller
faktisk i to… Eskehøjgaards Vild Avantgarde og hendes ”mand” avlshingsten Bavian. De to var vi så heldige at få lov at købe, og netop Bavian har lagt
grundstammen til al vor avl her på stutteriet. Efterkommer af netop disse to kom vores første føl, kærlighedsbarnet Soldals Olympic Concorde til
verden, og han står da også stadig i stalden, 20 år gammel og er et levende bevis på, at man kan have en enorm betydning, selvom man ikke er kåret i
1. klasse.
Senere kom vores stamhoppe til, Storådalens Cecilie efter Bavian, som er moder til alle vore avlshopper og som også står for den absolut største
oplevelse, vi har haft som avlere, nemlig da vi stillede stor afkomssamling efter hende på Festivalen i 2010, og hun opnåede 1. klasse, 1 gr. og
sølvmedalje. En samling som blandt andet bestod af flere unikke medaljehopper, nemlig Soldals Annabell, elitehoppe og mor til hele 3 avlshingste af
egen avl. En imponerende statistik når man kun harfået 3 afkom! Soldals Chelsea som har opnået mange fløjpladser, BIS titler, gangartskonkurrencesejre og som blev mor til tre afkom kåret i 1. klasse. Soldals Amazing Grace som ved årets hoppekåring fik en datter kåret i 1. klasse. Soldals
Kimberley som blev fløjhoppe ved Roskilde Dyrskue i år, og hendes hingsteføl der blev bedste NF- føl og ej at forglemme Cecilies søn Soldals Pacific
Ocean, kåret hingst og nu elsket ridepony.
Men hvad husker man bedst, sådan 20 år senere? Jo, jeg tror det må være alle de hyggelige aftener rundt om spisebordet i køkkenet, med kaffe på
kanden, stakkevis af ’New Forest Rapporter’ og ivrige diskussioner om hvilke hingste der nu kunne overvejes og hvem der ville passe bedst?
Sammenligninger og højtlæsninger af beskrivelser samt de endelige valg. Spændingen når man i de sene nattetimer når der skulle tjekkes hopper og
vokspropper og allermest glæden ved at byde et lille nyt føl velkommen til verden. Vores vilde navnediskussioner som altid startede den dag hoppen
blev bedækket første gang. Jo, det husker jeg bedst, for det er jo lige netop det, det hele handler om, og det der gør det hårde arbejde, de mange penge
og alle bekymringerne det hele værd, og ikke mindst glæden ved de gode resultater, endnu større. For intet med avl her på stutteriet har været
tilfældigt, og det har givet hele familien noget at stå sammen om og glædes over. Derfor er Stutteri Soldal her stadig - forhåbentligt også de næste 20
år ☺
Tusind tak til New Forest foreningen for opmærksomheden og fejringen af vores jubilæum.

Avl:
Elitehingste:
I slutningen af året 2017 opnåede to hingste Elitestatus:
Ronald NFHR- E 126 og Sophienshofs Maroon NFHR-E 135.
Ronald der var ejet af Stutteri Romeo ved Anette og Henrik Fredslund,
og som i en alder af 10 år gik bort, nåde at få 65 afkom, og en del fine
rideresultater. Romeos Kawasaki er en af de 65 afkom, og står i dag til
avlstjeneste ved familien. Sophienshofs Maroon, der var ejet af
Stutteri Elmholt ved Niels og Hilda Nielsen, rejste i 2017 afsted mod
Spanien, hvor han i dag gør det rigtig godt i toppen af ponydressuren i
Spanien. Han har 64 afkom i Danmark.

Elitehoppe:
Stegstedgårds Marie Jo NFBR 1907, efter Malibu II NFHR- E 100 og
Stegstedgårds Alberte NF-E 1639, har opnået elite status med 210
point . Hun har fået fem afkom, hvoraf fire er kåret i første klasse og

tre er kåret med bronze. Flere af hendes afkom har op ået ”R” for
ridelighed eller anden pointgivende sportsresultater. Som sportspony
har hun opnået til og med guldmedalje i dressur, og ligeledes i dressur
har hun status som B-pony. Familien Dahlin, Stutteri Lundemarksgaard
New Forest, har ejet Stegstedgårds Marie Jo siden 1998, det år hvor
hun blev født på Stegstedgård ved Hanne og Jørn Jensen.

Bedækninger og fødte føl:
I 2018 er der foretaget ca. 60 bedækninger spredt over 15 hingste, her
af har Golden Boy van de Stompslag en klar førerposition med 25
bedækninger.
I 2017 var der 67 bedækninger, heraf er der født 55 føl i 2018. Dermed
blev årgang 2018 endnu en af de små årgange. Føllene er født ved 37
avlere, hvoraf stutterierne Skovlundegård og Hosemosen, ligger i
toppen med fire føl hver. Den kønsmæssige fordeling af de 55 føl, er
32 hingste og 23 hopper.
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Sophienhofs Maroon NFHR -E 135

Ronald NFHR-E 126

Stegstedsgårds Marie Jo NFBR 1907

Ridning
Materialprøve
I år var der tilmeldte to New Forest ponyer til materialprøven der arrangeres af SEGES på Vilhelmsborg, men begge
ponyer blev meldt fra.

Medaljeridning og Championater
Årets afsluttende ridebegivenheder blev championat og medaljeridningen i øst og vest, der fandt sted den sidste weekend i september.
I øst blev stævnet afviklet på Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde, og i vest på Stald Torpegård, Sulsted.
Der blev redet mange flotte resultater hjem og derfor uddelt en del medaljer i både spring og dressur. For nogle er denne begivenhed mere afgørende
end for andre, da ponyerne kun engang kan gå 4,5,el. 6 års championats klasserne, og opnås der de 70 procent i dressur og 75% i spring får ponyen et
R foran sit kårings nr. når denne enten er kåret el. den dag ponyen vil blive kåret. Hertil skal der dog nævnes at der er flere muligheder for at opnå et
R for ridelighed jf. Regler om Registrering og Kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark
Der blev fundet mestre i dressur og spring i hhv. øst og vest- det er jo en dejlig og flot titel at komme hjem med. Og selv de mindste rytter kunne ses i
deres fineste puds på ponyerne- en flot start på en aktiv livsstil med ponyerne.
Disse stævner finder kun sted fordi der er frivillige kræfter til at arrangere dem, og som gør det muligt for avler og rytter at mødes et sted hvor
ponyernes ridekvaliteter vises og bedømmes. Herved åbnes det muligheden for, at give den enkelte pony et kvalitetsstempel indenfor ridningen, der
skrives ind i hestedata. Med opbakning fra de deltagende lykkes disse dage. Og den dag man selv står og har en pony som man ønsker prydet med et
kvalitetsstempel, er det jo af stor betydning at disse stævner arrangeres.
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Vindere i Region-Øst
4- års championat gangartsklasse: Cecilie Mie Hansen, SOLDALS LAKRIDS
5- års championat dressur LB1 A: Iben Dreyer, KJELDALSGAARDS BOOGIE
6- års championat dressur LA2 A: Christoffer Dalby Haugaard, BORREBJERGS MIDNIGHT
7- års championat dresser FEI indledende 5 års: Matilde Nolte Bager, ROMEO'S KAWASAKI

Øst Dansk Juniormesterskab i spring (S2): Ida Noer, MARGUERITE AF VEDDINGE
Øst Dansk Juniormesterskab u. 13 år dressur: Ida Noer, MARGUERITE AF VEDDINGE
Øst Dansk Dressurmesterskab – dressur: Pernille Grimbühler, ROMEO'S JUVEL

Vindere i Region-Vest
4- års championat gangarts klasse: Tim Dybdal, BØGELYS VICTOR-B
5- års championat dressur LB1 A: Nanna Bjerre Hedegaard, AB FLORA DANICA

Frederikke K. Raunskov

7- års championat dresser FEI indledende 5 års: Josephine Olivia Frandsen, HOLMENS JUULIUS

Vest dansk mester dressur: Frederikke K. Raunskov, ELMHOLTS WINDSOR FOREST
Vest dansk junior mesterskab spring: Josefine Mørk Jørgensen, VOGNMANDGÅRDENS BERNADOTTE
Vest Dansk Mesterskab - Spring: Josefine Marie Westerskov, VOGNMANDGÅRDENS TO NIGHT – 2
Pernille Grimbühler

New Forest Rosetten
New Forest rosetten for 2018 er endnu ikke gjort op, da året jo langt fra er slut endnu, så bliv ved med at sende jeres resultater ind.
I begyndelsen af 2018 blev New Forest Rosetten for 2017 gjort op, og som vanligvis blev den uddelt til regionernes generalforsamling.

Her er den endelige opgørelse for New Forest Rosetten 2017.
Matilde Nolte Bager og Ro eo’s Kawasaki vandt samlet med 543 point.
• D-stævner, dressur: Freya Nordstrøm Mandrupsen på Gavnholts Tiger II med 215 point
• C-stævner, dressur: Matilde Nolte Bager på Ro eo’s Ka asaki
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• B-stævner, dressur: Frederikke K. Raunskov på Elmholts Windsor Forest med 125 point (her er der kun 2 deltagere i konkurrencen og derfor kåres
der ikke en vinder)
• D-stævner, spring: Michelle Buchhave Mortensen på Solbakkens Danni med 174 point
• C-stæ er, spri g: Freja Fredslu d på Ro eo’s Galla
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4 point

• B-stævner, spring: Josefine Marie Westerskov på Vognmandgårdens To Night med 227 point
Der er også indsendt resultater for military og distance i 2017, men der er der kun 1 deltager i konkurrencen og derfor kåres der ikke en vinder:
• D-stævne, military: Jennifer Jørgensen på Toftegaardens Frøken Himelblå med 18 point
• Dista e, B-stævne: Diana Marie Kofoed på Løgtholt´s Opaja med 82 point
• Dista e, C-stævne: Diana Marie Kofoed på Løgtholt´s Opaja med 9 point
• Dista e, D-stævne: Diana Marie Kofoed på Løgtholt´s Opaja med 25 point

New Forest foreningens sponsorer 2018
- Genfa – træpiller, www.genfatraepiller.dk
- AL-roderi, www.albroderi.dk
- Hestens værn, www.hestens-vaern.dk
- Skovboferie, bed and breakfast, www.skovboferie.dk
- Grønbjerggård Kartofler
- Imerco Vinderup
- Dangro Nordic, https://dangro.com
- Poda, www.poda.dk
-horsepoint, www.horsepoint.dk

- Stutteri Horsemosen, ved Ole Wienecke og Jytte Madsen
- Hamborgs New Forest, ved Karina Vistisen
- AB New Forest, ved Anja Broberg
- Bækkely New Forest, ved Niels Kristensen og Bertine Davelaar
- Lene Farving - Aage Skov Madsen
- Overgår, ved Leo Hansen og Lene Jacobsen
- Stutteri Glenwood, ved Sigrid Wienecke
- Kikkenberg New Forest, Karen Egeberg og Aage Dahlsen
- Stutteri Elmholt, Hilda og Niels Erik Nielsen - Strandagers New Forest, Lene og Fritz Hansen
- Kikkenberg New Forest, Karen Egeberg og Aage Dahlsen
- Birkilds New Forest, ved Anita og Juan Guldbæk Cueto
- Nanna Wienecke
- Martin Jensen
- Marianne Jacobsen
- Stutteri Mormor
- Ulla Kjærulff
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