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Ændringsforslag 1 til ”Regler af registrering og kåring” af Mia Jørgensen 

 

EKSISTERENDE TEKST: 

 

§ 22A. En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i 4, 5, 6 eller 7 års og 

ældre dressurchampionatet, som er en gangartsbedømmelse, bedømt, som gangartsklasse for 4 års, i 

LB1A for 5 års, i LA2A for 6 års og i FEI 5 års indledende DSA championat for 7 års og ældre 

opnår minimum 70 %. En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for 

konkurrencen. Klassen skal bedømmes af minimum 2 dommere, hvoraf den ene og helst begge skal 

være DSA dressurdommere. Der kan dog dispenseres således, at den ene dommer kan være en 

eksamineret berider.  

§ 22B. En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i springchampionatet for 4 

års ponyer på højden 80 cm for katg. I ponyer, 70 cm for katg. II ponyer og 60 cm for katg. III 

ponyer opnår minimum 75 % eller i springchampionatet for 5 års ponyer på højden 90 cm for katg. 

I ponyer, 80 cm for katg. II ponyer og 70 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller 

springchampionatet for 6 års på højden 100 cm for katg. I ponyer, 90 cm for katg. II ponyer eller 80 

cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i springchampionatet for 7 års og ældre ponyer 

på højden 110 cm for katg. I ponyer, 100 cm for katg. II ponyer og 90 cm for katg. III ponyer opnår 

minimum 75 %. En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for 

konkurrencen. Springchampionatet skal bedømmes af mindst en DSA dommer 

 

FORSLAG TIL NY TEKST: 

 

§ 22A. En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i 4, 5, 6 eller 7 års og 

ældre dressurchampionatet, som er en gangartsbedømmelse. 

Dressurchampionat skal bedømmes af en championatsdommer under DRF.  

 

Der skal opnås 70% og der må ikke trækkes fra ved fejlridning. 

 

4 års rides i gangartsklasse.  

5 års rides i LB1A. 

6 års rides i LA2A. 

7 års og ældre rides i LA5A.  

 

§ 22B. En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF-nummer hvis den i 4, 5, 6 eller 7 års og 

ældre springchampionatet, som er en kapasitetsbedømmelse, bedømt som stilspringsklasse. 

 

Springchampionatet skal bedømmes af en stildommer under DRF. 

 

Der skal opnås 70% og der må ikke fratrækkes ved fejlridning. 

 

4 års rides i LC  

5 års rides i LB** 

6 års rides i LA**  

7 års og ældre rides i MB** 
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FORKLARING FOR ÆNDRINGSFORSLAG 1: 

 

Dressur og spring championater skal have samme minimum (70 %) for at opnå R da dette skaber 

lighed mellem disciplinerne.  

Det samme ifht. at der ikke må fratrækkes point ved fejlridning i hverken dressur eller spring, da 

klasserne bedømmes som henholdsvis gangarts- og kapacitetsbedømmelser. Derudover er der ikke 

tidligere blevet fratrukket point for fejlridning i dressur, så der skal selvfølgelig være lige vilkår i 

begge discipliner. 

 

Fejl i ridningen bliver bedømt i kapacitet og ridelighed af stildommeren. 

 

Klassen skal bedømmes af en championatsdommer i dressur og i spring af en stildommer evt. med 

berider uddannelse. Dette fordi der ikke længere findes DSA dommere i DRF. 

 

Klassen skal kun dømmes af 1 dommer, da der kun bliver dømt ud fra stildommerens karakter og 

det derfor er resursespild at skulle kalde 2 dommere ind. 

 

Vi ønsker 7 års dressur ændret til LA5 for at øge sværhedsgraden, da der er manglende 

sværhedsgrad i FEI. (sværhedsgrad i for hest og det er ikke et program der er lavet til ponyer, derfor 

kan der ikke findes en sværhedsgrad for ponyer). 

 

Generelt tænker vi at teksten skal lettes, da den eksisterende tekst er tung i fremstillingen. Kan man 

evt. ”lette” teksten lidt ved at indføre nogle linjeskift? 

________________________________________________________________________________ 
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Ændringsforslag 2 til ”Vedtægterne” af Mia Jørgensen 

 

Tilføjelse af ny § 22H i vedtægterne. 

 

§ 22H En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for klasse start til 

en championatsklasse. 

 

FORKLARING FOR TILFØJELSE AF NY § 22H 

 

For at lette teksten i §22A og B er dette skrevet som en selvstændig § der er med til at tydeliggøre 

dette for medlemmerne. 

________________________________________________________________________________ 
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Ændringsforslag 3 til ”Vedtægterne” af Mia Jørgensen 

 

EKSISTERENDE TEKST: 

 

§ 22E. En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i en ride disciplin opnår 

status af B-pony eller rider 3x60 % i LA6 i hesteklasser ved C-stævne. Ansøgning vedlagt 

dokumentation sendes til bestyrelsen. 

 

FORSLAG TIL NY TEKST: 

 

§ 22E. En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i en ride disciplin opnår 

status af B-pony eller:  

Rider 3x60 % i LA6 i hesteklasser ved C eller D-stævne  

Rider 3 fejlfrie runder i hesteklasser ved C eller D-stævne på højder svarende til MB** for ponyer. 

Rider 1 CNC90 klasse til et MER resultat ved et D stævne eller højere i military. 

Ansøgning vedlagt dokumentation sendes til bestyrelsen. 

 

 

 

 

FORKLARING FOR ÆNDRINGSFORSLAG 3: 

 

Vi er nødt til at give mulighed for at kunne ride det ind ved D stævner da en kat. 2 pony, med 

voksenrytter, ikke må starte C stævner i hesteklasser, på den måde kan de gøre det ved et D stævne 

sådan at vi ikke udelukker nogen ryttere at have denne mulighed. 

Militæry skal kun rides ind 1 gang da denne klasse består af 3 discipliner. 

 

________________________________________________________________________________ 
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Forslag 4 til ”Regler af registrering og kåring” af Mia Jørgensen 

 

EKSISTERENDE TEKST I VEDTÆGTER: 

 

§2. Foreningens formål er:  

- at fremme interessen for avl af New Forest ponyer med henblik på anvendelse af New Forest 

ponyen som brugspony. 

 - at organisere registrering og stambogsføring af avlsdyr og afkom.  

- at medvirke til konkurrencer i dressur, spring, ponygames o.l. med henblik på at fremme 

interessen blandt ryttere og mulighed for at opstille præstationskriterier, indeks m.v. - at afholde 

kåringer samt medvirke ved afholdelse af føl- og plageskuer, dyrskuer og materialprøver.  

- at medvirke ved afsætning af New Forest ponyer og ved aktiv markedsføring at skabe et 

økonomisk grundlag for avl af New Forest ponyer.  

- at fremme interessen for New Forest ponyer gennem samarbejde med New Forest foreningerne i 

andre EU lande.  

- at være med til at øge og fastholde børn og unges interesse for at arbejde med New Forest ponyer, 

oplære navnlig børn og unge i alt vedrørende hestens brug og pleje samt fremme interessen for 

ridesporten gennem aktiviteterne i foreningen. 

 

§ 34. Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrætterne inden for EU. 

§ 18 Regionerne er indbyrdes ligestillede. 

 

FORESLAG TIL TILFØJELSE I VEDTÆGTERNE: 

 

Ponyer kan ride deres R ind ved et D stævne eller derover under DRF, klassen skal svarer til 

sværhedsgraden af championatsklasserne. Og der skal rides til 70% i dressur og der skal rides 3 

fejlfrie hovedrunder i spring for at kunne opnå R. 

 

Eller: 

 

Hovedforeningen dækker et evt. underskud til afholdt springchampionat i regionerne. 

 

Eller: 

 

At hovedforeningen dækker broudgifter til at starte springchampionat i en anden region, såfremt 

sådan et forefindes det aktuelle år. 

 

FORKLARING FOR ÆNDRINGSFORSLAG 4: 

 

På baggrund af §2. mener jeg dette er nødvendigt at lave nogle forslag til at give 

rytterne/opdrætterne flere muligheder for at opnå deres R til deres ponyer. 

Jeg stiller dette forslag fordi der i foreningen gennem nogle år har været problemer med at afholde 

championater i spring.  

Dette gør at der i foreningen bliver en forskelsbehandling mellem opdrætterne (§34 i vedtægterne).  

Jeg forslår derfor at man giver ponyer mulighed for at: 

________________________________________________________________________________ 
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Forslag 5 til ”Regler af registrering og kåring” af Mia Jørgensen 

 

Tilføjelse af ny § 18 stk. 3 

 

Regionerne skal afholde mesterskaber og medaljeridninng som er identiske i udskrivelsen af 

klasserne. 

 

FORKLARING FOR ÆNDRINGSFORSLAG 5: 

 

Vi ønsker denne tilføjelse, da der tidligere har været forskel på sværhedsgrad og metode i de 

forskellige regioner. 

Vi mener ikke det er ligeværdigt og det er i strid med § 18 og § 34 i vedtægterne. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 




