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Avlsprogram for avl af New Forest
Ponyer i Avlsforeningen for New

Forest Ponyer i Danmark

Forslag 1
Begrundelse:
Testning af hingste for PSSM1 - Det engelske moderforbund har pålagt alle døtreforbund, at deres
hingste skal være testet for PSSM1 genet. Derfor skal alle hingste der optræder på foreningens
hingsteliste være testet for PSSM1.

11§.
Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden gives én
karakter for helhed.

En DSA springdommer bedømmer hingstene i løsspringning og tildeler to karakterer for dette. Den
første karakter gives for teknik, den anden for kapacitet.

Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring hvis følgende kriterier er opfyldt:
Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
Ingen delkarakter under 6
Minimum 7 i type
Minimum 8 i helhed

Ovenstående gælder for hingste, der stilles til avlsgodkendelse / kåring i 2006 eller senere.
Under fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, gamacher,
klokker eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og/eller klokker, disse
skal tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises løs.
.
Stk. 2 3- års hingste kan enten tildeles 2- års avlsgodkendelse eller afvises. 4- års hingste og
ældre hingste uden bestået materialprøve kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. 5
års og ældre hingste med bestået materialprøve kan enten færdigkåres eller afvises.

Stk. 3 Når en hingst har opnået avlsgodkendelse / kåring, skal den afstamningskontrolleres via
DNA for ejers regning, før den kan optages på hingstelisten og godkendelsen træder i kraft.

Stk. 4 Endvidere skal hingste 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.

I dette ønskes markeringen med gult tilføjet:
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11§. Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden
gives én karakter for helhed.

En DSA springdommer bedømmer hingstene i løsspringning og tildeler to karakterer for dette. Den
første karakter gives for teknik, den anden for kapacitet.

Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring hvis følgende kriterier er opfyldt:
Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
Ingen delkarakter under 6
Minimum 7 i type
Minimum 8 i helhed

Ovenstående gælder for hingste, der stilles til avlsgodkendelse / kåring i 2006 eller senere.
Under fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, gamacher,
klokker eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og/eller klokker, disse
skal tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises løs.
.
Stk. 2 3 års hingste kan enten tildeles 2 års avlsgodkendelse eller afvises. 4 års hingste og ældre
hingste uden bestået materialprøve kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. 5 års og
ældre hingste med bestået materialprøve kan enten færdigkåres eller afvises.

Stk. 3 Når en hingst har opnået avlsgodkendelse / kåring, skal den afstamningskontrolleres via
DNA for ejers regning, før den kan optages på hingstelisten og godkendelsen træder i kraft.

Stk. 4 Endvidere skal hingste 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.

Stk. 5 For at en hingst kan optages på foreningens hingsteliste, hvilket er en forudsætning for at
hingsten kan bruges i avlen, skal denne være officielt testet for PSSM1 genet. Denne testning skal
foretages jf. foreningens regler for opdatering af gentest på hestedata, hvor hingstens status for
PSSM1 genet skal påføres.

Forslag 2
Begrundelse:
Der findes ikke længere DSA dommere.

§11. Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden
gives én karakter for helhed

En DSA springdommer bedømmer hingstene i løsspringning og tildeler to karakterer for dette. Den
første karakter gives for teknik, den anden for kapacitet.

Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring hvis følgende kriterier er opfyldt:
Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
Ingen delkarakter under 6
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Minimum 7 i type
Minimum 8 i helhed.

Ovenstående gælder for hingste, der stilles til avlsgodkendelse / kåring i 2006 eller senere. Under
fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, gamacher, klokker
eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og/eller klokker, disse skal
tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises løs. .

Stk. 2 3 års hingste kan enten tildeles 2 års avlsgodkendelse eller afvises. 4 års hingste og ældre
hingste uden bestået materialprøve kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. 5 års og
ældre hingste med bestået materialprøve kan enten færdigkåres eller afvises.

Stk. 3 Når en hingst har opnået avlsgodkendelse / kåring, skal den afstamningskontrolleres via
DNA for ejers regning, før den kan optages på hingstelisten og godkendelsen træder i kraft.

Stk. 4 Endvidere skal hingste 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.

I dette ønskes det at markeringen med rødt bliver erstattet af markeringen med gult:

Ændres til:
§11. Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden
gives én karakter for helhed

En championatsdommer i spring bedømmer hingstene i løsspringning og tildeler to karakterer for
dette. Den første karakter gives for teknik, den anden for kapacitet.

Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring hvis følgende kriterier er opfyldt:
Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
Ingen delkarakter under 6
Minimum 7 i type
Minimum 8 i helhed.

Ovenstående gælder for hingste, der stilles til avlsgodkendelse / kåring i 2006 eller senere. Under
fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, gamacher, klokker
eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og/eller klokker, disse skal
tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises løs. .

Stk. 2 3 års hingste kan enten tildeles 2 års avlsgodkendelse eller afvises. 4 års hingste og ældre
hingste uden bestået materialprøve kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. 5 års og
ældre hingste med bestået materialprøve kan enten færdigkåres eller afvises.

Stk. 3 Når en hingst har opnået avlsgodkendelse / kåring, skal den afstamningskontrolleres via
DNA for ejers regning, før den kan optages på hingstelisten og godkendelsen træder i kraft.
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Stk. 4 Endvidere skal hingste 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.

Forslag 3
Begrundelse:
Der findes ikke længere DSA dommere.

§12. Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er
tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat 1-dags materialprøve, som
er godkendt af SEGES og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark.

Under materialprøven vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, løsspringning,
dressur, under udholdenhedsprøven og ved dyrlægekontrollen blive vurderet.

Prøven indeholder en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA
springdommer, som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet
karakter. For at bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen
delkarakterer under 5.

Hingsteholderen kan vælge at hingsten i stedet aflægger en stationsafprøvning i et af de andre
forbund. Ansøgning om dette skal sendes til foreningens hovedbestyrelse, der vurderer om
afprøvningen har minimum samme eller højere niveau end den godkendte 1-dags materialeprøve.
Hvis foreningens hovedbestyrelse vurdere, dette er tilfældet, kan hingsten i stedet aflægge denne
prøve.

Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen,
før prøven er godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring.

Stk. 2. 3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra
godkendelsesdatoen til datoen for kåring 2 år efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den
siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve året efter avlsgodkendelsen, eller
hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation.

4-års hingste og ældre hingste uden materialprøve kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der
strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for kåring året efter. Bedækningstilladelsen
inddrages af den siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve samme år som
avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt
om og givet dispensation.

Stk. 3. Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom eller hvis
hingsten bliver skadet under prøven, så den ikke kan fuldføre, er det en forudsætning for evt.
meddelelse af dispensation til fortsat at virke i avlen, at der foreligger en dyrlægeattest.
Længden på dispensationen besluttes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
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Stk. 4. Hingste, som ikke rettidig er tilmeldt materialprøven, får bedækningstilladelsen inddraget
ved starten på materialprøven.

I dette ønskes det at markeringen med rødt bliver erstattet af markeringen med gult:

§12. Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er
tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat 1-dags materialprøve, som
er godkendt af SEGES og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark.

Under materialprøven vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, løsspringning,
dressur, under udholdenhedsprøven og ved dyrlægekontrollen blive vurderet.

Prøven indeholder en fremmedryttertest og en bedømmelse af en championatsdommer i dressur
og en championatsdommer i spring, som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå
delkarakterer og en samlet karakter. For at bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700
i samlet karakter og ingen delkarakterer under 5.

Hingsteholderen kan vælge at hingsten i stedet aflægger en stationsafprøvning i et af de andre
forbund. Ansøgning om dette skal sendes til foreningens hovedbestyrelse, der vurderer om
afprøvningen har minimum samme eller højere niveau end den godkendte 1-dags materialeprøve.
Hvis foreningens hovedbestyrelse vurdere, dette er tilfældet, kan hingsten i stedet aflægge denne
prøve.

Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen,
før prøven er godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring.

Stk. 2. 3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra
godkendelsesdatoen til datoen for kåring 2 år efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den
siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve året efter avlsgodkendelsen, eller
hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation.

4-års hingste og ældre hingste uden materialprøve kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der
strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for kåring året efter. Bedækningstilladelsen
inddrages af den siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve samme år som
avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt
om og givet dispensation.

Stk. 3. Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom eller hvis
hingsten bliver skadet under prøven, så den ikke kan fuldføre, er det en forudsætning for evt.
meddelelse af dispensation til fortsat at virke i avlen, at der foreligger en dyrlægeattest.
Længden på dispensationen besluttes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Hingste, som ikke rettidig er tilmeldt materialprøven, får bedækningstilladelsen inddraget
ved starten på materialprøven.
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Forslag 4
Begrundelse:
Tilføjelsen ønskes skrevet ind i reglerne, for at præcisere vilkårene for medaljeridning.

§23G. Medaljeridning rides i følgende klasser i henholdsvis dressur og spring:
Dressur:

● Bronzemedalje rides i LB2B
● Sølvmedalje rides i LA2B
● Guldmedalje rides i LA4B
● Diamantmedalje rides i PRI
● Rubinmedalje rides i PRM

I spring skal der rides fejlfrit i hovedrunden:
● Bronzemedalje rides i LB**
● Sølvmedalje rides i LA*
● Guldmedalje rides i LA**
● Diamantmedalje rides i MB*
● Rubinmedalje rides i MA*

I dette ønskes det at markeringen med rødt bliver erstattet af markeringen med gult, samt
det markeret med grønt tilføjet:

§23G. Medaljeridning rides i følgende klasser i henholdsvis dressur og spring:
Dressur:

● Bronzemedalje rides i LB2B
● Sølvmedalje rides i LA2B
● Guldmedalje rides i LA4B
● Diamantmedalje rides i PRI
● Rubinmedalje rides i PRM

I spring skal der rides fejlfrit i hovedrunden:
● Bronzemedalje rides i LB**
● Sølvmedalje rides i LA*
● Guldmedalje rides i LA**
● Diamantmedalje rides i MB*
● Rubinmedalje rides i MA*

For opnåelse af medaljer gælder, at de skal erhverves i rækkefølge. Det er tilladt for en ekvipage at
erhverve sig flere medaljer af samme karat i henholdsvis spring og dressur. Det er også tilladt for
en ekvipage at erhverve sig flere medaljer af samme karat i den ene disciplin – blot ikke ved
samme stævne. Dispensation for opnåelse af bronzemedalje kan gives, hvis man er
overkvalificeret til at starte de pågældende klasser (fx hvis ponyen har B-pony status i den
pågældende disciplin der startes). Dispensation for opnåelse af sølvmedalje kan gives, hvis man er
overkvalificeret til at starte de pågældende klasser (fx hvis ponyen har A-pony status i den
pågældende disciplin der startes). I sådanne tilfælde skal der fremsendes dokumentation på dette
til kontaktpersonen for stævnet inden stævnets start.
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Forslag 5
Begrundelse:
Der ønskes tilføjet et nyt afsnit til §23, der beskriver hvordan Øst- og Vestdansk mesterskab rides,
hvis vinderen skal opnå elitepoint.

Hele dette afsnit ønskes tilføjet

§23H. Øst- og Vestdansk mesterskab rides i to afdelinger i sværhedsgrad 2 og 3, der dømmes af
to dommere med minimum c-dommer status. Stævneudvalget beslutter bedømmelses formen ud
fra en af de her valgmuligheder:

1. De to dommere dømmer begge afdelinger.
2. De to dommere dømmer hver sin afdeling.

Dette gælder fra stævneåret 2022.
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Foreningens vedtægter

Forslag 6
Begrundelse:
Ved stævner registreres resultatet fra medaljeridning på hestedata. Har ponyen opnået bronze-,
sølv- og guldmedalje er denne berettiget til et R, og derfor skal et gæstemedlemsskab ikke give
mulighed for at ride medaljeridning på lige fod med championatsklasserne.

Kapitel 2. Medlemskab
§7
d) Gæstemedlemskab.
Alle, uanset alder, kan tegne et gæstemedlemskab, der kun gælder for det pågældende
arrangement, hvortil det er tegnet, og kun for deltagelse med 1 pony.
Gæstemedlemskab gælder ikke for deltagelse i kåring, materialprøve, championatsklasser, eller
mesterskabsklasser ved VDM og ØDM. Gæstemedlemskab giver ikke stemmeret og valgbarhed
ved generalforsamlinger.

I dette ønskes markeringen med gult tilføjet:

§7
d) Gæstemedlemskab.
Alle, uanset alder, kan tegne et gæstemedlemskab, der kun gælder for det pågældende
arrangement, hvortil det er tegnet, og kun for deltagelse med 1 pony.
Gæstemedlemskab gælder ikke for deltagelse i kåring, materialprøve, championatsklasser,
medaljeklasser, eller mesterskabsklasser ved VDM og ØDM. Gæstemedlemskab giver ikke
stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger.

Forslag 7
Begrundelse:
Det er flere år siden at vi gik bort fra at sende kontingentopkrævninger ud, så derfor bør denne
rettes så den svarer til hvordan medlemskabstilmeldingen fungerer.

Kapitel 2. Medlemskab
§9.
Medlemskontingent dækker kalenderåret og skal være betalt senest 1. januar.

Stk. 2. Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra
hovedbestyrelsen på kalenderårets ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Ændring af medlemskontingentets størrelse kan vedtages såfremt mindst halvdelen af de
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 4. Kontingent opkræves helårsvis forud.
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Stk. 5. Er kontingent ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdag, ophører medlemmets
rettigheder.

I dette ønskes det at markeringen med rødt bliver erstattet af markeringen med gult, og stk.
4 og stk. 5 slettes:

§9.
Medlemskontingent dækker kalenderåret og skal betales via formularen på foreningens
hjemmeside.

Stk. 2. Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra
hovedbestyrelsen på kalenderårets ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Ændring af medlemskontingentets størrelse kan vedtages såfremt mindst halvdelen af de
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
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Medlemskontingent
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2022
Begrundelse:
De seneste 2 år har der været rabat på kontingentet frem til 1/3 uden at det har givet flere
medlemmer. Da der har været et fald i kontingentindtægter gennem de senere år med uændrede
beløb, ønsker vi at hæve kontingentet lidt. Dog ønsker vi at have vores medlemmer så tidligt som
muligt, og prøver derfor med muligheden for, at folk kan få deres medlemskab til den gamle pris
hvis de melder sig ind inden 1/3-2022.

Indtil 28/2, 2022 Fra 1/3, 2022
Aktive = 500,- kr. 600,- kr.
Junior = 250,- kr. 350,- kr.
Familie = 650,- kr. 750,- kr.
Superfamilie = 800,- kr. 900,- kr.
Gæstemedlem = 100,- kr. 100,- kr.
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