
Bestyrelsens beretning
Året 2020 vil for mange kunne huskes for de udfordringer og begrænsninger Covid-19
situationen i Danmark og resten af verden gav.  Det gør sig ligeledes gældende i dette
avlsforbunds regi, hvor arrangementer er blevet flyttet, aflyst eller afholdt under de givne
betingelser. Vi i bestyrelsen er derfor glade for jeres fortsatte opbakning omkring foreningen.
Hvorledes 2021 vil udvikle sig er endnu uvist, da året er startet på samme måde som 2020
sluttede. Med skiftende regler omkring forsamlinger. Dog håber og arbejder vi I bestyrelsen
for at det i 2021 vil lykkes at gennemføre flere arrangementer, bl.a. Festivalen i anledning af
foreningens 60 års jubilæum i 2020.

1. Bestyrelsen.
Efter den ekstraordinære generalforsamling på Manngården d. 3. dec. 2019, konstituerede
bestyrelsen sig. De fem generalforsamlingsvalgte var: Karina Vistisen, Cecilie Koch, Jytte
Madsen, Asge Nilsson og Bertine Davelaar. Dertil var Sisse Dahlin repræsentant for Region
Øst, Fritz Hansen kasserer og Lene Jakobsen samt Britt Andersen suppleanter.
Begge suppleanter kom i løbet af året 2020 ind i bestyrelsen, da Karina Vistisen desværre af
personlige grunde var nødsaget til at trække sig som formand. Efterfølgende gik
formandskabet til næstformanden Cecilie Koch, der i slutningen af 2020 valgte at trække sig,
ligeledes af personlige årsager.
Bestyrelsen har holdt månedlige møder på messenger hele året og trods få gennemførte
arrangementer, har der været et stort planlægningsarbejde og meget arbejde med
ændringer og udsættelser af det der allerede var planlagt. Også implementeringen af brexit
har givet arbejde i forhold til moderlandet England. Her har SEGES været inde over
regelværket, da det er mere kompliceret end vi selv har været i stand til at klare. Her har vi
haft stor glæde af vort samarbejde med og konsulentbistand fra dem.
Også i forhold til diverse EU forordninger, hvor vi har udarbejdet ændringsforslag og
præciseringer til vore regler og vedtægter til denne generalforsamlinger, har vi haft hjælp af
konsulenter fra SEGES.
Endelig bruger bestyrelsen også meget tid på, hvordan vi forholder os til de genvarianter der
dukker op fra tid til anden. Her har vi sikkert kun set toppen af isbjerget, da kortlægning af
hestens gener udvikler sig hastigt. Den variant der har fyldt mest i de sidste par år er
PSSM1. Indtil nu har vi ladet det være frivilligt at teste for varianten og det har ikke for
nuværende konsekvenser for dyrenes brug i avlen i Danmark. Det er planen at tage
situationen op til revision efter det internationale møde i år, som det blev aftalt ved sidste
møde i 2019 i Danmark.

2. Regionerne.
Regionernes aktiviteter har I 2020 været sparsomme grundet Covid-19. Region- øst nåede
at afholde et stævne med ØDM, championater, medaljeridning og opvarmningsklasser.
I region- vest var et lignende stævne planlagt til d. 28 nov. ved Skjern Ridecenter, dette
stævne blev aflyst grundet Covid-19 restriktioner.



3. Hingstekåring.
I samarbejde med DSP, blev hingstekåringen afholdt på Ikast ridecenter d. 29. feb. Der
stillede 4 hingste til kåring, de blev alle kårede eller avlsgodkendte. Af de fire hingste
opnåede to endelig kåring: Skovlundegårds Apollo NFHR 156 og Heart of Fire NFHR 157.
Opbroeks Wicklow blev årets hingst 2020 og fik et års avlsgodkendelse. Stegstedsgaard
Alberto opnåede to års avlsgodkendelse.

4. Hoppe- og vallakkåring.
Bestyrelsen valgte, at gøre det muligt at stille sin hoppe el. vallak til kåring ved tre mindre
arrangementer hhv. i Nordjylland, på Fyn og på Sjælland. Der var samlet 37 katalog nr. heraf
var 19 hopper, 5 vallakker , 4 plage samt 9 føl meldt til kåring og bedømmelse.
Der blev kåret 14 hopper i 1. klasse heraf tre med bronzemedalje og to med sølvmedalje.
Samt fire vallakker i 1. kl. med bronzemedalje.

Kåret i 1. kl.
Kjeldalsgaards Marguerit NF 2409

Koglens Diamant NF 2410

Spangsbo´s Sugar Babe NF 2412

AB Maystream NF 2416

Romeo's Quality Queen NF 2417

Højmarkens Maggie NF 2420

Askebo´s Toffefield NF 2419

Skovlundegårds La´Luna NF 2422

Kvægenbjergs Marie NF 2425

Kåret i 1. kl.

med bronzemedalje
Baronessen af Bækkely NFB 2408

Glenwood Angela NFB 2415

Marrondales Anastasia NFB 2424
Bedste hoppe Sjælland



Kåret i 1. kl.

med sølvmedalje
Skolegaards Olympia NFSR 2411 Bedste
hoppe Jylland

Horsemosens Bunny McGrath NFSR 2414
Bedste hoppe Fyn

Kåret i 1. kl.

med bronzemedalje
Elmholts Windsor Forest NFVBR  76 Bedste
vallak Jylland

Brønshøjs Califf M NFVBR 77
Bedste vallak Fyn

Hemme´s Amarok NFVB 78
Bedste vallak Sjælland

Lundemarksgårds Lysias NFVBR 70

Da det ikke var muligt at samle de tre kåringspladsers bedste hopper og vallaker til
udpegning af Årets Hoppe og Årets Vallak 2020, blev det besluttet at invitere de 6 kandidater
til Festival 2021 til at dyste om titlerne. Vi glæder os til at gense dem alle i august.

5. Jubilæer I 2020
● AB New Forest ved Anja Broberg 10 år,
● Stutteri Boldrup ved Pernille Rieks 10 år,
● Strandagers New Forest ved Fritz Hansen og Lene Lange 20 år,
● Anette og Henrik Fredslund Stutteri Romeo 20 år,
● Birkilds New Forest ved Anita og Juan Cueto 25 år,
● Højmarkens New Forest ved Lilan Hauschild 60 år.

Vi fik fejret de 3 af jubilarerne ved årets hoppe- og vallakkåring. De andre tre, som vi først
blev bekendt med senere, har fejringen til gode til vi samles til et arrangement senere i år.

6. Elitehoppe
Diplom for Elitehoppen Flintdales Moonlight NF-E 1483 til Helena Gaardboe og Thomas
Rasmussen. Moonlight har samlet flotte 235p for afkoms præstationer. Diplomet vil blive
sendt til ejerne.



7. 1-dags Materialprøve.
I året 2020 var der tilmeldt en hoppe til Materialprøve, Horsemosens Mango NFR 2381, der
bestod med 810 point. I slutningen af året, stod det klart at der skulle findes en ny form at
afholde materialprøven på, da den eksisterende materialprøve under SEGES ikke længere
var økonomisk rentabel. Der er fundet  en løsning, så vi fortsat har en 1-dags materialprøve
at tilbyde såvel hingste- som hoppe- og vallakejere. Det sker i et samarbejde med
Knabstrupperne og Pintoerne og bliver en videreførelse af den tidligere prøve. Næste år er
det 50 år siden, at de første New Forest hingste gik materialprøve i Danmark.

8. Rosetten
Rosetten har kørt i 2020 som normalt, 2020 har dog været  præget af at der har været færre
stævner, men der var stadig fin tilslutning.
Dressur
C-stævner: Isabell Preisler Pedersen på Klæstrups Conrad -125 points.
D-stævner: Maja Holte Kryger Rasmussen på Flintdales Noller - 404 points.
Springning
C-stævner: Josefine Sønderhaven Kloster på Holmegaards Cameroun - 296 points
D-stævner: Noor E. M. Hjorslev på Solbakkens O’line - 160 points.
Mest vindende ekvipage på tværs af discipliner og stævner
Maja Holte Kryger Rasmussen på Flintdales Noller - 439 points.
Alle vinderne har fået deres præmier og rosetter i sensommeren, idet forskellige medlemmer
af foreningen har været ude og aflevere det til dem.

9. Medlemsskab
Medlemskaber pr. 1/11 2020:  44 aktive, 29 familiemedlemskaber, 5 superfamilie
medlemskaber, 41 juniorer og 11 æresmedlemmer. Tiltaget med rabat på medlemskaber i
årets første måneder viste sig at give medlemmer tidligt på året, så der var mere kontingent
at arbejde med først på året.

10. Føl og Bedækninger
Til sidst det vigtigste i en avlsforening, nemlig avlen!
Efter at have været helt i bund med antal føl, går det nu igen den rigtige vej. I 2020 blev der
registreret 53 New Forest føl og 68 bedækninger i forbund. Det er fortsat et stykke fra de
tidligere omkring 170 føl om året, men vi er på vej opad. Det tegner godt for fremtiden i
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark.


