
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark 

Bestyrelsesberetning 16.11.2019 

 

Et nyt år er gået. Et år der har givet glæder, gode oplevelser, mange ponyer der har repræsenteret vores 
race på fornemmeste vis, ved dyrskuer, stævnepladser og til kåringer og stævner i vores eget regi. 

Vores ponyer har gjort det godt her i 2019. 

Udnævnelse af elitedyr 

Toppen af vores avlsarbejde er når vi kan udnævne elitedyr og derfor vil bestyrelsen gerne ønske Stutteri 
Vognmandgården ved Erna og Ole Jensen tillykke med udnævnelse af hele 3 elitehopper. 

Det er: 

Vognmandgårdens Bright NFS-E 2059 

Vognmandgårdens Rebecca NF-E 2053 

Vognmandgårdens Toplight NF-E 1628 

Diplom og ”blomst” 

 

Tillykke til fødselar: 

I år har vi sagt tillykke med runde fødselsdage til Lilan Hauschild, Mie Skovgaard og Milton Nielsen. 
Foreningen har sendt en hilsen til begge. 

Dommer stand. 

Et år er også gået i vores dommerstand og derfor er det vigtigt at vi også får uddannet nye racedommere. 

På Landskuet i år er vi så heldige, at vi fik eksamineret Lene Thaulow og hun er nu ny race dommer for New 
Forest. Tillykke til Lene Thaulow 

I år har vi også opstartet Pernille Sandøe, som racedommer elev ved årets hoppekåring. Pernille er i 
forvejen dommer ved bl.a. Shetlandsponyer, Welsh ponyer. Med Pernille er der indgået en aftale om, at 
hun også er dommerelev ved hingstekåring i 2020 og at hun er klar til eksamination ved årets kåring til 
Festival i Odense. 

Dermed bliver dommerstanden udvidet med to nye dommer, men vi har brug for flere og derfor ønsker vi 
også at der er dommer aspiranter der melder sig på banen vest for Storebælt.  

Medlemstallet 

Det er noget foruroligende at medlemstallet forsat er faldende. Medlemstallet var pr. 1. november 2019 på 
33 aktive, 18 familie, 1 super familie og 34 junior medlemmer. En reduktion i forhold til sidste år. 

 



Årets gang: 

Hingstekåring: 

Igen i år har vi holdt hingstekåring i samarbejde med DSP i Ikast og samarbejdet fungerer godt.  

2 New Forest hingste stillede til kåring her i 2019 og 4 års hingsten Skovlundegårds Apollon e. Elmholts 
Tarok opnåede avlsgodkendelse for 1 år.  

Helle Nymann Hansen kommer hjem med prisen som årets hingst samt prisen til avleren af den bedste 
dansk avlede hingst. Stort tillykke til Helle Nymann Hansen. 

Til hingstekåring deles vi med DSP om faciliteter og springdommer Poul Graugaard der også i år har 
fungeret som dommer. Derefter deles vi om fælles udgifter i forhold til antal tilmeldte hingste.  DSP laver 
kataloget og jeg har stået for printning af kataloger til deltager og til evt. salg. 

Samarbejdet med DSP omkring hingstekåringen håber jeg at den nye bestyrelse vil fortsætte med. 

Regionale generalforsamlinger. 

Ved generalforsamlingen i Vest var det ikke muligt at få valgt en ny regionsbestyrelse. I stedet valgte 
Helena Gaardboe, Anne van Molen, Nikie Dirs og Rikke Galler (mor til Kirstine Marie Galler er rider 
Skolegårdens Optima som er ejet af Helena Gaardboe) at nedsætte sig i et sportsudvalg med det formål at 
afholde et stævne i Vest med VDM og Championater. Dette NF stævne er planlagt i weekenden den 14. – 
15. december. 

Ved generalforsamling i Øst blev der valgt en fuldtallig bestyrelse. 

Dyrskuer 

På Fælles dyrskuet i Roskilde var New Forest repræsenteret med hele 11 New Forest Ponyer – 2 
ældrehingste, 2 4 – 5 års hingste, 1 2 års hingst, 2 følhopper, 3 goldhopper og 1 3års 

Ved det Fynske Dyrskue i Odense var New Forest repræsenteret ved x    hingste, x     følhopper ,  

 X        goldhopper, x         3 års og x                    2 års samt x              vallaker 

Ved Landsskuet i Herning var new Forest ponyen repræsenteret med 16 ponyer, her af 1 hingst, 2 
følhopper (den ene kom ikke), 5 goldhopper, 2 3 års (den ene mødte ikke), 1 2 års og 5 vallaker. 

Som forening tildelte vi ærespræmier jf. vores regler. 

ØDM blev afholdt den 22. juni 2019 på Landbrugsskolen Sjælland ved Roskilde med i alt 45 starter. 

Hoppekåring 

Årets hoppekåring blev holdt på Nibe Rideklub og derfor skal der lyde et stort tak til Niels Jørgen Andersen 
der var vores praktiske tovholder i Nibe. Der vat tilmeldt 10 stk. til kåring og 2 stk. til plagbedømmelse. 

I holdet af 3-års hopper gik Vognmandsgårdens Roxanna på fløj med en kåring i 1. klasse med 
bronzemedalje. Vognmandsgårdens Roxanna ejes og udstilles af Stutteri Vognmandsgården i Nørager. 



I 4-års holdet var det ligeledes en pony fra Vognmandsgården der gik på fløj, nemlig Vognmandsgårdens 
Almeria med en kåring i 1. klasse med sølvmedalje. Vognmandsgårdens Almeria er opdrættet af Stutteri 
Vognmandsgården i Nørager og er ejet og udstillet af Birgitte Mørk Jørgensen i Brønderslev. 

Årets hoppe 2019 blev Lopik’s Anja fra holdet af 5-års og ældre hopper med en kåring i 1. klasse med 
sølvmedalje. Lopik’s Anja er opdrættet af A.H. Hootsen i Holland og er ejet og udstillet af Kirja Holland 
Thomsen i Nibe. 

Årets vallak 2019 blev Horsemosens Mc Kee med kåring i 1. klasse med bronze medalje. Horsemosens Mc 
Kee er ejet og udstillet af Stutteri Horsemosen i Skive. 

Fløjen af 1 års plage – AB Tusindefryd ejet og udstillet af Anja Broberg, Kjellerup 

 

Store Hestedag 

I forbindelse med Store Hestedag i Roskilde stillede medlemmer i Region Øst en fin stor samling af New 
Forest Ponyer og helt ekstraordinær modtog region Øst 3 ærespræmier sponsoreret fra vores forening som 
tak for den fine samling af New Forest Ponyer. Bagrunden for disse ærespræmier får I lige om lidt.   

Internationalt møde i Roskilde 

I weekenden den 6. – 8. september har vi som forening været vært ved Internationalt møde. Vores gæster 
fra England, Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, Sverige, Norge og Findland ankom fra fredag den 6. 
september og nogle var på besøg hos Stutteri Vanja og Stutteri Lundemarksgaard der åbnede deres døre 
om eftermiddagen og Stutterierne var velbesøgt. Dejligt I ville viser jeres ponyer. 

Om lørdagen holdt vi selve mødet og det foregik på Vilvorde tekniske skole i Roskilde et stenkast fra 
dyrskuepladsen. Det er fantastisk, at det er en mulighed at låne skolefaciliteter ganske gratis og derfor Tak 
til Tom Pedersen for formidling af kontakt til skolen. En stor tak til Mia Jørgensen for hjælpen i ”køkken”. 
Tak til Brit for bestilling af mad og anretning af denne. Tak til Jytte Madsen og Lene Jacobsen for at 
præsenterer vores indlæg til dagsordenen. Tak til Niels True for at lede mødet. Der udover deltog Sisse 
Dahlin og jeg også i møde. 

Søndag mødtes vi kort på skolen for tilretning af referatet og derefter tog vi til Store Hestedag og så den 
flotte udstilling af New Forest Ponyer som region Øst stod for. Alle udstiller betalte ekstra for udstilling, for 
at den overordnet arrangører ville uddele indgangsbillet til søndag til mødets deltagerer og derfor 
kvitterede vi med ekstra ærespræmier  

En uges tid før mødet var de planlagte referenter ikke til rådighed. Det var faktisk et stort problem da 
mødesproget var på engelsk. Louise Nielsen og Sissel Vistisen reddet os heldigvis og referatet er sendt til de 
respektive deltagere i mødet og lagt på vores hjemmeside. 

Overordnet set kan vi godt være tilfreds med vores afholdelse af Internationalt møde 2019. England har 
inviteret til Internationalt møde i 2021 

Materialprøven SEGES 

Der var 1 dags materialeprøve den 21. september 2019 på Vilhelmsborg og i det meste fantasiske 
sensommer vejr stillede New Forest med 2 hingste til den fælles materialeprøve. 



Hingstene var Skovlundegårds Apollon efter Elmholts Tarok NFHR 151 og Hart of Fire efter Soldals Brillliant 
NFHR 142  

De 2 hingste gjorde det så godt, blev nr. 1 og 2 af de fremstillede hingste.  

Skovlundegårds Apollon blev nr. 1 med 851,75 og fik tildelt Hestens Værns medalje, for sundeste og 
gladeste hest. 

Hart of Fire blev nr. 2 med 833,50. 

Det var 2 New Forest hingste som virkelig gjorde en god figur på Vilhelmsborg.  

Stor tillykke til ejer af disse prægtige hingste og vi glæder os til at se dem igen til endelig kåring ved 
hingstekåringen sidst i februar. 

Championat og medaljeridning i Øst blev også holdt Landbrugsskolen Sjælland ved Roskilde med i alt 46 
starter. 

VDM, Championat og medajleridning Den 14. – 15. december ligger Ladelund Rideklub, ved Vejen hus til 
VDM, Championat og medaljeridning i Vest. Vi kan kun opfordre til at medlemmer i Vest får sig tilmeldt og 
bakke op om arrangementet. 

Hvad laver bestyrelsen også. 

Bestyrelsen nedsætter et stambogsudvalg, arrangementsudvalg, markedsføringsudvalg og kasseren holder 
styr på foreningens økonomi. 

Arrangementsudvalg, markedsføringsudvalg og økonomi – det kan vi alle forholde os til men hvad laver 
stambogsudvalget egentlig. 

Stambogsudvalget er 2 gange om året til møde i Landsudvalget for hest og i Stambogsudvalget. Det er 
sådan rimelig vigtigt at vi, som forening holder os ajour med de informationer der kommer fra disse 2 
udvalg da det er dem der varetager vores interesser i forhold til stambogsføring og  bl.a. EU. 

Vi står overfor et Brexit og der er kommet en ny EU-forordning, som vi skal forholde os til og leve op til. Det 
kræver opdatering af vores regler og vedtægter, så i den nærmeste fremtid bliver der en endnu større 
opgave der skal løses sammen med SEGES heste. 

Det sidste år har vi også haft fokus på genvarianter. PSSM1 er fundet i flere lande England, Sverige, Finland 
og hos os i Danmark. Fundene i Sverige og Finland peger i retning af os i Danmark. Vores anbefaling er at vi 
frivilligt får testet vores ponyer og vi har en god foreningspris. Ved test gennem foreningen påføres 
resultatet ponyens data på SEGES. Er hoppe og hingst testet fri vil føl få status fri på baggrund af forældre. 

 

Pokaler til kåring 

I år har vi oplevet at en pokal er sendt pr post fra øst til vest og helt sikkert i den bedste mening. Pokalen 
blev ødelagt under transport og det er rigtig ærgerligt for indstifter af pokalen og foreningen. Fremadrettet 
anmoder vi modtager af pokaler om, at påtage sig ansvaret for, at pokalen kommer sikkert frem til kåringen 
enten ved selv, at levere på kåringspladsen eller aflevere pokalen personlig en måned før kåring til et 
medlem af bestyrelsen. 



Webmaster 

Niels True har valgt at han ikke modtager genvalg til bestyrelsen og ham ønsker at holde som Web-master, 
dog hjælper han os til vi har en ny webmaster på banen.  

Jeg har lovet Niels at sende generalforsamlingen en hilsen fra ham og pointerer at det ikke er på grund af 
utilfredshed at han vælger at stoppe, men alene er pga. nyt arbejde og at han derfor har brug for en pause 
fra bestyrelsesarbejdet. Niels er her ikke i dag og det er fordi han er til IT kongres i USA i arbejdsregi. 

En stor tak til Niels for al det arbejde han indtil nu har lagt i vores forening. 

Regnskab. 

En stor tak til dig Fritz for at lave foreningens regnskab – det gør du godt forstået på den måde at du stiller 
spørgsmål og pointerer hvis der er brug for det og så er du altid god at tage en snak med. 

Medlemsliste fører. 

En stor takt til dig Ole – det er guld værd at medlemslisten ligger godt i dine hænder. 

 

Nye tiltag. 

Som I nok alle har set har vi i forening sat gang i en ny facebook side ”Avlsforeningen for New Forest Ponyer 
i Danmark” det er en side der pt administreres af Anja Broberg, webmaster og formand. Når bestyrelsen er 
konstitueret efter generalforsamlingen, må den nye bestyrelse træffe beslutninger om hvem der foruden 
Anja Broberg er administrator / redaktør på siden. På forholdsvis kort tid er vi oppe på 300 medlemmer og 
det må siges at være helt fint. 

Hvad venter der i 2019/20 

Det er festival år og festivallen kommer til at ligge i weekenden den 8. – 9. august 2020 på Dyrskuepladsen i 
Odense. Festivallen er i planlægningsfasen – der er mange der har ideer – der er tilkendegivelser fra 
udlandet om at deltage som tilskuer og er det muligt så også som udstiller. 

Et øget fokus på medlemmer med aktiviteter – de medlemmer vi forhåbentlig får fat i som følge af festival – 
dem må vi få fastholdt, så de også tegner medlemskab næste år. 

De øgede aktiviteter er ikke kun stævner der promoverer vores fantastiske ride ponyer, men også de 
sociale arrangementer vi ska have fokus på og det må vi som en samlet forening hjælpe hinanden med. 

Kære medlem byd ind hvis du har lyst til at bidrage og give mere værdi til vores fælles forening. 

Tusinde tak til bestyrelsen og suppleanter for et godt samarbejde i 2018/19. 

 

 

 

 

 


