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Avlsprogram for avl af New Forest
Ponyer i Avlsforeningen for New

Forest Ponyer i Danmark

Forslag 1
Begrundelse:
Her skal der stå at hingstenes point udregnes efter listen anført i §22, så det er klart for alle at
denne anvendes for både hopper og hingste

§21.
En endeligt kåret hingst med godkendt materialprøve opnår status som elitehingst, når han har
samlet 500 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal minimum 200 point være avlspoint og
minimum 200 point være præstationspoint. Det er et krav, at hingsten selv har været eller er
kvalificeret til at starte B-stævner i spring eller dressur eller har været eller er kvalificeret til at starte
CNCP1* i military eller ponyen af SEGES er udnævnt til minimum B-pony. Hingstens eget
kåringsresultat tæller ikke med.

I dette ønskes markeringen med gult tilføjet:

§21.
En endeligt kåret hingst med godkendt materialprøve opnår status som elitehingst, når han har
samlet 500 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal minimum 200 point være avlspoint og
minimum 200 point være præstationspoint. Det er et krav, at hingsten selv har været eller er
kvalificeret til at starte B-stævner i spring eller dressur eller har været eller er kvalificeret til at starte
CNCP1* i military eller ponyen af SEGES er udnævnt til minimum B-pony. Hingstens eget
kåringsresultat tæller ikke med.
Der samles/gives point efter skalaen i §22:
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Forslag 2
Begrundelse:
En kåret hoppe eller hingst får 25 elitepoint hvis et af deres afkom bliver Årets hoppe eller Årets
hingst. Dette bør også gælde for at blive Årets vallak, da vallakkerne bliver kåret efter samme
system som hopperne, og der ofte er flere vallakker til kåring end hingste.

§22.
En hoppe er elitehoppe, når hun har samlet 200 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal
minimum 25 point være avlspoint og minimum 25 point være præstationspoint. Hoppens eget
kåringsresultat tæller ikke med.

Der samles/gives point efter nedenstående skala:

5 point:
Præstationspoint
· Øst eller Vestdansk mester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· 4-5-6 eller 7-års og ældre championatsvinder i dressur eller spring, hvor kravet til opnåelse af R

skal være opfyldt

10 point:
Præstationspoint
· Bestået Dansk en dags materialprøve med 750-799 point
· Bestået Dansk stationsafprøvning med 750-799 point
· R efter kåringsnummeret
· Individuel distriktsmester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
Eksteriørpoint
· Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 75-79
· Bronzemedalje

15 point:
Præstationspoint
· Bestået Dansk en dags materialprøve med 800-849 point
· Bestået Dansk stationsafprøvning med 800-849 point

20 point:
Præstationspoint
· Bestået Dansk en dags materialprøve med over 850 point
· Bestået Dansk stationsafprøvning med over 850 point
·
Eksteriørpoint
· Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 80-85
· Sølvmedalje

25 point:
Præstationspoint
· Placering ved DM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Kvalifikation til at starte B-stævner under DRF i spring eller dressur eller B-pony under SEGES

(kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Kvalifikation til at starte CNCP1x i military (kan kun tælle en gang pr pony)
· Kvalifikation til at starte DM under DRF i spring, dressur eller military eller A-pony under

SEGES (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· S-pony under SEGES.
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· Præstationspointene kan opnås i hesteklasser, hvis ponyen opnår resultater i en af
disciplinerne i samme klasse i dressur, samt i samme højde i spring og military for heste.

· Der kan ikke opnås point i samme disciplin i både heste og ponyklasser.
Eksteriørpoint

● Avlsgodkendt hingst
● Endelig kåret hingst
● Hoppe eller vallak kåret i 1. klasse
● Statspræmie / guldmedalje i udlandet
● Årets hoppe i Danmark
● Årets hingst i Danmark (kan kun tælle 1 gang)

30 point
Eksteriørpoint
· Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er over 86
· Guldmedalje

50 point
Præstationspoint
· Vinder af DM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Placeringer ved NM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Vinder af udenlandsk nationalt mesterskab (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
Eksteriør og præstationspoint
· Afkom med elitestatus

75 point
Præstationspoint
· Vinder af NM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Placeringer ved EM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)

100 point
Præstationspoint
· Vinder af EM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)

I dette ønskes markeringen med gult tilføjet:

§22.
En hoppe er elitehoppe, når hun har samlet 200 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal
minimum 25 point være avlspoint og minimum 25 point være præstationspoint. Hoppens eget
kåringsresultat tæller ikke med.

Der samles/gives point efter nedenstående skala:

5 point:
Præstationspoint
· Øst eller Vestdansk mester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· 4-5-6 eller 7-års og ældre championatsvinder i dressur eller spring, hvor kravet til opnåelse af R

skal være opfyldt

10 point:
Præstationspoint
· Bestået Dansk en dags materialprøve med 750-799 point
· Bestået Dansk stationsafprøvning med 750-799 point
· R efter kåringsnummeret
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· Individuel distriktsmester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
Eksteriørpoint
· Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 75-79
· Bronzemedalje

15 point:
Præstationspoint
· Bestået Dansk en dags materialprøve med 800-849 point
· Bestået Dansk stationsafprøvning med 800-849 point

20 point:
Præstationspoint
· Bestået Dansk en dags materialprøve med over 850 point
· Bestået Dansk stationsafprøvning med over 850 point
·
Eksteriørpoint
· Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 80-85
· Sølvmedalje

25 point:
Præstationspoint
· Placering ved DM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Kvalifikation til at starte B-stævner under DRF i spring eller dressur eller B-pony under SEGES

(kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Kvalifikation til at starte CNCP1x i military (kan kun tælle en gang pr pony)
· Kvalifikation til at starte DM under DRF i spring, dressur eller military eller A-pony under

SEGES (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· S-pony under SEGES.
· Præstationspointene kan opnås i hesteklasser, hvis ponyen opnår resultater i en af

disciplinerne i samme klasse i dressur, samt i samme højde i spring og military for heste.
· Der kan ikke opnås point i samme disciplin i både heste og ponyklasser.
Eksteriørpoint

● Avlsgodkendt hingst
● Endelig kåret hingst
● Hoppe eller vallak kåret i 1. klasse
● Statspræmie / guldmedalje i udlandet
● Årets hoppe i Danmark
● Årets hingst i Danmark (kan kun tælle 1 gang)
● Årets vallak i Danmark

30 point
Eksteriørpoint
· Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er over 86
· Guldmedalje

50 point
Præstationspoint
· Vinder af DM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Placeringer ved NM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Vinder af udenlandsk nationalt mesterskab (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
Eksteriør og præstationspoint
· Afkom med elitestatus

75 point
Præstationspoint
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· Vinder af NM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
· Placeringer ved EM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)

100 point
Præstationspoint
· Vinder af EM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)

Forslag 3
Begrundelse:
Det skal være muligt at opnå det i hesteklasser også, og kvalifikationskravene og højden på
springene er det samme.

§21.
En endeligt kåret hingst med godkendt materialprøve opnår status som elitehingst, når han har
samlet 500 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal minimum 200 point være avlspoint og
minimum 200 point være præstationspoint. Det er et krav, at hingsten selv har været eller er
kvalificeret til at starte B-stævner i spring eller dressur eller har været eller er kvalificeret til at starte
CNCP1* i military eller ponyen af SEGES er udnævnt til minimum B-pony. Hingstens eget
kåringsresultat tæller ikke med.

I dette ønskes markeringen med gult tilføjet:

§21.
En endeligt kåret hingst med godkendt materialprøve opnår status som elitehingst, når han har
samlet 500 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal minimum 200 point være avlspoint og
minimum 200 point være præstationspoint. Det er et krav, at hingsten selv har været eller er
kvalificeret til at starte B-stævner i spring eller dressur eller har været eller er kvalificeret til at starte
CNCP1*/CNC100 i military eller ponyen af SEGES er udnævnt til minimum B-pony. Hingstens eget
kåringsresultat tæller ikke med.
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Avlsforeningen for New Forest
Ponyer i Danmarks vedtægter

Forslag 4
Begrundelse:
Det ender som regel med at valget af bestyrelsesposterne alligevel bliver foretaget ved
håndsoprækning, så hvis der i fremtiden kun er det antal kandidater der ønsker at stille op, som
der skal vælges, så skal det være muligt lovligt at gøre det ved håndsoprækning, med mindre der
er min. 2 der ønsker den skriftlig.

§13
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen til afholdelse
hvert år i november måned.

Stk. 2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal skriftligt fremsendes til hvert medlem med
mindst 14 dages varsel fra den dag indkaldelsen afleveres til postbesørgelse/afsendes elektronisk.

Stk. 3. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden og de fra bestyrelsen og øvrige indkomne forslag,
samt foreningens regnskab.

Stk. 4. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til

ændring af medlemskontingent for det kommende år.
5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 1. oktober.

Stk. 6. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer kræver
skriftlig afstemning.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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Stk. 8. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt i prioriteret rækkefølge, således at
hver af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal kandidater der skal vælges de
respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal, således at de først valgte er
valgt for en periode af 2 år, den eller de næst valgte er valgt for en periode af 1 år.
Valg af suppleanter foretages efterfølgende på samme procedure.

Stk. 9. Stemmesedler med færre eller flere navne end det antal, der skal vælges det respektive år,
er ugyldige og kan ikke tælles med, medmindre der ikke opstilles flere personer, end der er angivet
på stemmesedlen.

Stk.10. Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, som ifølge udskrift af foreningens medlemsliste
er medlem pr. 1. november.

Stk.11. Forslag, der vedtages på generalforsamlingen, træder i kraft ved offentliggørelse jf. § 14
stk.2, medmindre andet bestemmes af generalforsamlingen.

I dette ønskes markeringen med gult tilføjet:

§13
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen til afholdelse
hvert år i november måned.

Stk. 2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal skriftligt fremsendes til hvert medlem med
mindst 14 dages varsel fra den dag indkaldelsen afleveres til postbesørgelse/afsendes elektronisk.

Stk. 3. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden og de fra bestyrelsen og øvrige indkomne forslag,
samt foreningens regnskab.

Stk. 4. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
12. Valg af dirigent og stemmetællere.
13. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
14. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
15. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til

ændring af medlemskontingent for det kommende år.
16. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.
17. Behandling af indkomne forslag.
18. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
19. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
20. Valg af 2 revisorer.
21. Valg af revisorsuppleant.
22. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 1. oktober.

Stk. 6. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer kræver
skriftlig afstemning.
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Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt i prioriteret rækkefølge, således at
hver af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal kandidater der skal vælges de
respektive år. Afstemningen kan dog vælges at foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst
2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal,
således at de først valgte er valgt for en periode af 2 år, den eller de næst valgte er valgt for en
periode af 1 år.
Valg af suppleanter foretages efterfølgende på samme procedure.

Stk. 9. Stemmesedler med færre eller flere navne end det antal, der skal vælges det respektive år,
er ugyldige og kan ikke tælles med, medmindre der ikke opstilles flere personer, end der er angivet
på stemmesedlen.

Stk.10. Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, som ifølge udskrift af foreningens medlemsliste
er medlem pr. 1. november.

Stk.11. Forslag, der vedtages på generalforsamlingen, træder i kraft ved offentliggørelse jf. § 14
stk.2, medmindre andet bestemmes af generalforsamlingen.
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Forslag 5
Begrundelse:
Der mangler beskrivelse af for hvor længe de to revisorer og revisorsuppleanten vælges for.

§13
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen til afholdelse
hvert år i november måned.

Stk. 2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal skriftligt fremsendes til hvert medlem med
mindst 14 dages varsel fra den dag indkaldelsen afleveres til postbesørgelse/afsendes elektronisk.

Stk. 3. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden og de fra bestyrelsen og øvrige indkomne forslag,
samt foreningens regnskab.

Stk. 4. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
23. Valg af dirigent og stemmetællere.
24. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
25. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
26. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til

ændring af medlemskontingent for det kommende år.
27. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.
28. Behandling af indkomne forslag.
29. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
30. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
31. Valg af 2 revisorer.
32. Valg af revisorsuppleant.
33. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 1. oktober.

Stk. 6. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer kræver
skriftlig afstemning.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt i prioriteret rækkefølge, således at
hver af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal kandidater der skal vælges de
respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal, således at de først valgte er
valgt for en periode af 2 år, den eller de næst valgte er valgt for en periode af 1 år.
Valg af suppleanter foretages efterfølgende på samme procedure.
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Stk. 9. Stemmesedler med færre eller flere navne end det antal, der skal vælges det respektive år,
er ugyldige og kan ikke tælles med, medmindre der ikke opstilles flere personer, end der er angivet
på stemmesedlen.

Stk.10. Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, som ifølge udskrift af foreningens medlemsliste
er medlem pr. 1. november.

Stk.11. Forslag, der vedtages på generalforsamlingen, træder i kraft ved offentliggørelse jf. § 14
stk.2, medmindre andet bestemmes af generalforsamlingen.

I dette ønskes markeringen med gult tilføjet:

§13
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen til afholdelse
hvert år i november måned.

Stk. 2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal skriftligt fremsendes til hvert medlem med
mindst 14 dages varsel fra den dag indkaldelsen afleveres til postbesørgelse/afsendes elektronisk.

Stk. 3. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden og de fra bestyrelsen og øvrige indkomne forslag,
samt foreningens regnskab.

Stk. 4. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
34. Valg af dirigent og stemmetællere.
35. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
36. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
37. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til

ændring af medlemskontingent for det kommende år.
38. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.
39. Behandling af indkomne forslag.
40. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
41. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
42. Valg af 2 revisorer.
43. Valg af revisorsuppleant.
44. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 1. oktober.

Stk. 6. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer kræver
skriftlig afstemning.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt i prioriteret rækkefølge, således at
hver af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal kandidater der skal vælges de
respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetal, således at de først valgte er
valgt for en periode af 2 år, den eller de næst valgte er valgt for en periode af 1 år.
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Valg af suppleanter foretages efterfølgende på samme procedure.

Stk. 9. Stemmesedler med færre eller flere navne end det antal, der skal vælges det respektive år,
er ugyldige og kan ikke tælles med, medmindre der ikke opstilles flere personer, end der er angivet
på stemmesedlen.

Stk.10. Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, som ifølge udskrift af foreningens medlemsliste
er medlem pr. 1. november.

Stk.11. Forslag, der vedtages på generalforsamlingen, træder i kraft ved offentliggørelse jf. § 14
stk.2, medmindre andet bestemmes af generalforsamlingen.

Stk. 12. Revisorer og revisorsuppleanter vælges for et år af gangen.

Forslag 6
Begrundelse:
Sætningen giver ikke meningen, bestyrelsen kan ikke tage stilling til hvilke forslag der bliver stillet
før efter de er stillet.

§12.
Temamøder afholdes efter behov.

Stk. 2. Formålet med disse møder er at drøfte emner, som medlemmer og bestyrelsen finder
relevante. Alle medlemmer kan stille ønske om temamøder, såfremt bestyrelsen finder emnet
relevant.

I dette ønskes markeringen med rødt fjernet
Temamøder afholdes efter behov.

Stk. 2. Formålet med disse møder er at drøfte emner, som medlemmer og bestyrelsen finder
relevante. Alle medlemmer kan stille ønske om temamøder, såfremt bestyrelsen finder emnet
relevant.
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