
Generalforsamling 2019 
Forslag til ændring – rettelser af: 
Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. 
 
Stillet af bestyrelsen 
 
Rød = sletter    Blå = tilføjer 
 
Forslag 1: §2 rettelse i Skemaet 
 

STAMBOG  HOVEDAFSNITTET  Ponyer med 6,25 % GW eller mindre, hvor begge forældre er i 
hovedafsnittet og hvor faderhingsten er avlsgodkendt eller kåret 
på bedækningstidspunktet.  
Ponyer med 6,25 % GW eller mindre, født før 2013, efter avls-
godkendt eller kåret hingst fra hovedafsnittet og moderhoppe fra 
GW-registret.  
Alle ponyer i hovedafsnittet får RØDT PAS med New Forest 
foreningens logo.  

 GW-AFSNITTET Ponyer med mere end 6,25 % GW, født før 2013, efter fader-
hingst, der er avlsgodkendt eller kåret på bedækningstidspunk-
tet og moderhoppe fra GW-registret.  

 X-REGISTER  Ponyer efter ikke avlsgodkendt eller kårede hingste, hvor begge 
forældre er i hovedafsnittet. 
Ponyer efter avlsgodkendte eller kårede hingste og hopper fra 
X-registret.  
Ponyer efter hingst fra X-registret og hoppe fra hovedafsnittet.  
Ponyer efter forældre, der begge er i X-registret  
Ponyer fra X-registret vil ALDRIG selv ej heller deres afkom 
kunne rykke op i Stambogen Hovedafsnittet ej heller stille til 
kåring, skuer, NF stævner eller lignende.  
Alle ponyer i X-registret får SORT PAS uden New Forest for-
eningens logo, når der foreligger en afstamningskontrol ved 
hjælp af DNA.  
Bedækningscertifikat skal være SEGES i hænde før fødslen.  

 
 
Forslag 2: Regler for kåring af hingste 
Fra moderforbundet er det meddelt at Palomino hingste kan opnå kåring – derfor slettes  
 
§9 stk. 2 Hingste, som er lys cremefarvet Palomino kan ikke stilles til kåring. 
 
Forslag 3: Regler for kåring af hingste 
Fra moderforbundet er det meddelt at det alene er hingste med Kantjes Ronaldo i afstamning 
er skal testes for myotonigenet – derfor denne tilretning. 
 
§10 Stk. 4 Endvidere skal hingsten med Kantjes Ronaldo i afstamning, ved en officiel test for 
ejers regning være testet fri for myotonigenet, såfremt hingsten ikke er fri på baggrund af test 
af forældredyr, før den kan optages på hingstelisten og godkendelsen træder i kraft. 


