
BERETNING 2019 NEW FOREST REGION ØST. 
 
 
2019 var et begivenhedsrigt og aktivt år for New Forest ponyerne 
og deres mennesker i region øst. 
 

• Ved hingstekåringen i Ikast blev den øst-danske avlede og 
ejede hingst Skovlundegårds Apollen årets hingst. Tillykke til 
Helle Nymann og Skovlundegård med det! 

• I marts var der 4 NF til Mountain Moorland show i Ringsted – 
alle klarede sig godt og fik fine beskrivelser af de engelske 
dommere. 

• 10/4 havde vi fornøjelsen af et groomingkursus med Catharina 
Hall, som er chefgroom for selveste Catrine Dufour. Catharina 
viste sine tricks og hemmeligheder om det at groome en hest 
på rigtige NF'ere ved et regionalt arrangement på 
Lundemarksgård. Og som det sig hør og bør var der et par 
konkurrencer, hvor heldige piger vandt underlagt sponseret og 
redet med fra Catrine Dufour. 

Catharina er selvfølgelig en gammel New Forest pige! 

• 22/4 Var der arrangeret ridetur i forårsskoven med afgang fra 
Lilli og Tom og total hygge for nye og gamle pony piger, koner 
og mænd. 

• Roskilde dyrskue fejrede 50 års jubilæum og derfor havde de 
inviteret alle tidligere Sjællandspræmiehingste til 
præsentation. New Forest var den eneste race, der kunne stille 
med hele tre af slagsen og vi nød alle synet af de gamle 
drenge: Elmholts Raket, Firfod Jens Lyn og Mister Malthe! De 
tre gamle hingste blev supleret af 4 yngre modeller af hankøn 
– så altså en helt imponerende samling af ØST hingste kunne 
ses på årets dyrske i NF afdelingen. 

Martin Bloch var racedommer og dømte således: 
Hingste 6 år og ældre: Lundemarksgårds Hannibal 
23p+ærespræmie, Romeos Kawasaki 23 p. 4-5 års hingste: 

Skovlundegårds Apollon 23p+ ærespræmie, Meldtveds Black Storm 
23 p. 2 års hingst: Vanjas Armstrong 20p. Følhopper: Marrondales 
Sweet Julia 24p + ærespræmie og Borrebjergs Midtnight 23 p+ 
ærespræmie. Goldhopper 4-5 år: Sodals V.I.P. Olivia 23 p, Vanjas 
Carla 22 p, Vanjas La Vida 21 p. 3 års hoppe: Romeos Quality 
Queen 23 p – Et super flot Aladin show i samarbejde med DSP blev 
også vist på bedste vis alle dyrskuedagene og de stolte og flittige 
showryttere havde vist også et pragtfuldt dyrskue! Ja man kan sige 



at dyrskuets jubilæum blev fejret med maner af NF klanen i østlige! 

• 22/6 mødtes vi så til ØDM. Der var 46 starter til dette stævne, 
som blev afholdt på Landbrúgsskolen i Roskilde. Asge Nilsson 
på Højmarkens Joker blev Øst Dansk mester i dressur og fik 
vand og gaver og rosetter! Juniormesteren blev Astrid på 
Firfod Jezabel. Desværre var det ikke muligt at afholde 
springkonkurrencer. 

• Lene Thoulow bestod sin eksteriøruddannelse på Landsskuet 
og kan nu kalde sig racedommer for New Forest.Tillykke til 
Lene. 

• I september var Danmark vært for det internationale møde, 
som holdes hvert andet år på skift mellem de forskellige lande. 
Der var deltagere fra Tyskland, Sverige, Norge, Finland, 
Hollan, Belgien og Frankrig. Arrangementet varede hele week 
enden og startede med stutteribesøg for deltagerne på Vanja 
og Lundemarksgård om fredagen. Lørdag blev der holdt møde 
på Vilvorde i Roskilde med efterfølgende middag og søndag 
besøgte alle Store Hestedag og især Region Øst's udstilling, 
som blev dømt af Iben Tjelum og Martin Bloch. 28 NF ponyer 
mødte til denne bedømmelse og heraf var otte udtaget til 
finalen. Her blev Meldtveds Black Storm BIS og Borrebjergs 
Midtnight reserve BIS. 

• September bød også på fælles materialprøve på Vilhelmsborg 

og de to New Forest hingste der deltog klarede sig særdeles 
flot og var selvfølgelig fra ØST! Skovlundegårds Apollon 
opnåede 851,5 point og Heart of Fire fik flotte 833,5 point. 

• Championater og medaljeridning – igen uden springklasser 
blev gennemført 28/9 med 48 starter. 4 års vinderen blev 
Skovlundegårds Apollon, 5 års Soldals Lakrids og 7 års og 
ældre Borrebjergs Midtnight. Der blev uddelt bronzemedaljer 
til Toftegårdens frøken himmelblå, Elmholts Hazel, Meldtveds 
Black Storm og Blåbærhegnets Quaterback. Sofienhof's 
Mackay, Idyllens Ivanhoe, Meldgårdens sir Blade og 
Toftegårdens frøken Himmelblå fik sig en sølvmedalje og 
Sofienhofs Mackay erhvervede sig også en medalje af det 
pureste – næste – guld. Flintdales Noller og Højmarkens Joker 
gik efter højeste karat og fik begge både diamant og rubin 
medaljen med hjem!. 

• I november blev det tid for hovedforeningens 
generalforsamling – denne gang afholdt i det vestjyskeog med 
et punkt på dagsordenen, som berørte os her i ØST ! Forslaget 
gik ud på at nedlægge regionerne – og da Vest allerede er 



deponeret, var det altså vores skæbne her i vores landsdel, 

der blev diskuteret og vendt i det jyske. Forslaget blev dog 
trukket til sidst og det blev besluttet at man skulle finde en 
løsning på problemet ( altså region ØST) inden næste års 
generalforsamling. Det er et faktum at den siddende 
regionsbestyrelse er noget påvirket af at man ønsker 
nedlæggelse af vores region og derfor skal vi også senere i 
dag vende denne problematik med jer! 

 


