
Bestyrelsens beretning
Året 2021, er endnu et af de lidt særlige år, der på sin vis igen blev præget af

betingelserne omkring COVID 19 i Danmark. Årets første store aktivitet

Hingstekåring, blev således til tre hjemmekåringer, generalforsamlingen for

2020 blev afholdt i maj 2021, og endelig kunne vi i august fejre foreningens

udskudte jubilæum med en Festival på Dyrskuepladsen i Odense. For en

stund var situationen i Danmark nærmest normal. Region øst kunne således

afholde deres Championater, ØDM og medaljeridning under almindelige

forhold. I region vest blev  Champinaterne, VDM og medaljeridningen afholdt

d. 27 nov. 2021.

Det internationale møde som skulle have fundet sted i England, blev ændret til

et web seminar, der i sidste øjeblik blev rykket frem, så det faldt sammen med

de sidste forberedelser til New Forest Festivalen, hvor hovedbestyrelsen var

primusmotor.

I 2020 arbejde hovedbestyrelsen med at få sammenhæng mellem det

foreningen gør i praksis og det der står i vedtægterne, dette arbejde har vi

fortsat i 2021 bl.a. ved at se på forholdene omkring Zooteknik og ved at

udarbejde forslag til ændringer reglerne/ vedtægterne.

1.Bestyrelsen
Det første bestyrelsesmøde blev afholdt på messenger, her konstituerede

bestyrelsen sig således med:

Formand Jytte N. Madsen

Næstformand: Bertine Davelaar

Medlem: Jennifer Jørgensen

Kasser: Fritz Hansen

Sekretær Asge Nilsson



2.Regionerne
Reg. vest. VDM, Ungchampionat og Medalje ridning forventes at blive

afholdt d. 27 nov. 2021.

På dags dato, kan vi orientere at ovennævnte stævne er gennemført

med en meget tilfredsstillende tilslutning af equipager og sponsorer. Der

arbejdes på at det næst kommende stævne vest for storebælt afholdes i

efteråret 2022.

Reg. øst.

I oktober var vi – region ØST - igen på Roskilde Landbrugsskole og afholde

vores årlige Championater og medaljeridning, samt vores fantastiske ØDM.

Igen havde vi glæde af de dejlige omgivelser der er på stedet og vejret var med

os så det ikke blev alt for vådt og koldt.

Vi havde mange dejlige equipager igennem på de to dage stævnet varede og

igen som tidligere havde vi en dejlig stemning med glade ryttere og ponyer,

der red det bedste de havde lært.

I region øst har der været indbudt til fælles rideturer, der har kunnet samle

new forest rytterne.

3.Hingstekåring
Der var tilmeldt tre 3-års hingste og en 5- års hingst til kåring. Der var arbejdet

på, at få lavet en fælleskåringsplads, men grundet COVID 19 blev dette ikke

muligt, og derfor endte det med hjemmekåringer tre forskellige steder. Hvor

dommer og bestyrelsesmedlemmer kørte i et følge fra sted til sted.

Bestyrelsen håber at hingstekåringen 2022 vil blive med tilskuer.

5- års hingsten Opbroeks Wiclow af Steve Thomsen og Vita Mølgaard, Thorup

Hjallerup



hingstestation, blev færdigkåret med karakterene 9999 77 879 75 9 10 10 og

fik tildelt titlen årets hingst 2021.

3-års hingstene var Dynamit af Bækkely, Hijker Forest Contango og Hvedholm

Ace of Heart. De først nævnte opnåede to års avlsgodkendelse med

karakterene Dynamit af Bækkely 9889 78 888 8 73 9 9 og Hejker Forest

Contango 8877 88 768 67 8 9 9, Hvedholm Ace of Heart opnåede ikke

avlsgodkendelse. Ved denne kåring modtog Bækkely New Forest V/ Niels

kristensen og Bertine vandrepokalen for årets bedste danskavlede hingst.

4.Hoppe- og vallakkåring
Der var tilmeldt I alt 20 til eksteriørkåring og en afkomssamling heraf seks 3.

års hopper, fire 4-års hopper, otte 5-års og ældre, 2 vallakker og

afkomssamlingen var efter Sophienhofs Mackay NNF 0289.

Ved denne kåring blev 10 hopper kåret i 2.kl.A, 2 kåret i 1.kl., 5 kåret i 1.kl.B, 1

kåret i 1.kl. S og en kåret i 1 kl. G.

Der blev kåret 1 vallak i 1.kl. og 1 vallak i 1.kl.B

Årets Hoppe blev Hvedholms Quinoa NFG 2438 udstillet og avlet af Anne og

Claus Koch. Hvedholms Alle 9, 5600 Faaborg.

Årets Vallak blev Horsemosens Malcolm NFVB 80 udstillet og avlet Stutteri

Horsemosen v/ Jytte N. Madsen og Ole Wienecke

Afkomssamlingen efter hingsten Sophienhofs Mackay NNF 0289 bestod af 6

hopper der alle som minimum var kåret i 1. kl.  Selve afkomssamlingen blev

tildelt 1. kl. 1. grad, 23 point og tildelt sølvmedalje. Samlingen blev udstillet af

Stutteri Horsemosen v/ Jytte N. Madsen og Ole Wienecke



5.Jubilæer I 2021
Aage og Karin Dahlsen - 20 år.

Fritz Hansen og Lene Lange - 20 år.

Asge Nilsson - 10 år

De nævnte jubilar blev hædret og fejret under festmiddagen ved New Forest

Festivalen på Dyrskuepladsen i Odense 2021.

6.Elitehoppe
- Horsemosens Timian NFB-E 1794 Point 220

- Horsemosens Chili NFS-E 1980 Point 220

Begge ponyer er Avlet og ejet af Stutteri Horsemosen v/ Jytte N.

Madsen og Ole Wienecke

7.Fælles 1-dags Materialprøve
D. 18 sept. blev årets fælles 1. dagsmaterialprøve afholdt på Randers

ridecenter. Af New Forest ponyer var der tilmeldt 5 stk. Desværre kunne

hingsten Stegstedgårs Alberto ikke deltage denne dag grundet sygdom, og

derfor var der 1. vallak og tre hopper til start. De sidste nævnte ponyer

gennemførte alle med flotte resultater.

Horsemosens Bunny McGrath    NFSR 2414   839,5 point

Horsemosens Ginger                  NFBR 2440    828,75 point

Elmholts Huberta                         NFBR 2160    797,75 Point

Brønshøjs Califf M                       NFVBR 77      796 point



8.Rosetten
Tilslutningen til rosetten har i 2021 ikke været helt så stor som den har været

de sidste mange år. Men der er alligevel blevet indberettet en masse fine

resultater. Vi er glade for at folk kommer ud og viser deres New forest ponyer

frem. Vi afventer stadig lige de sidste resultater, før den endelige liste kan

opgøres, og de respektive vindere kan findes.

9.Medlemsskab
Medlemstal pr 1. november 2021 og 2020

2021 2020
Aktive 38 44
Familie 31 29
Junior 21 41
Superfamilie 4 5

10. Føl og Bedækninger

I 2021 blev der bedækket ca. 80 hopper i Avlsforbundet for New Forest

Ponyer i Danmark, ved brug af 18 hingste. Meste brugte hingst er Opbroeks

Wicklow NFHR 158 med 32 bedækninger i forbund. Det er en fremgang i

forhold til 2020 hvor bedæknings tallet var ca. 70 og i 2019 ca. 65.

Der blev født 53 føl, her af 25 hingste og 27 hopper. De stutterier der

har avlet flest føl er i 2021 er stutteri Skovlundegård med 5 føl, Stutteri

Horsemosen med 4 føl, Stutteri Romeo med 4 føl, Stegstedgård med 3 føl,

Bækkely New Forest med 3 føl.

Statistisk er der født det samme antal føl som i 2020, lidt flere end i 2019 med

50 føl.



11. Æresmedlemmer
- Niels Jørgen Andersen

- Fritz Hansen

Niels Jørgen Andersen og Fritz Hansen ønskes at udnævnes til æresmedlem

på baggrund af det store stykke arbejde de altid lægger i foreningen og dets

arrangementer.

12. Internationalt møde
Blev afholdt og vi deltog ikke da datoerne blev rykket med kort varsel, og kom i karambolage

med Festivalen. Det helt store emne var PSSM1.


