
Bestyrelsens beretning 
 
Formandens ord: 
.   
Vi skriver November 2022, om ikke så længe går året på hæld, for 

Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark betyder det, at det er tid til 

at gøre status. Den tid der er gået siden sidste generalforsamling er fløjet 

afsted, bestyrelsesmedlemmerne, har arbejdet hårdt på at nå alle opgaver 

der lå foran os trods det at der har været større ændringer og udfordringer i 

de private regier. Vi er bevidste om, at der har været opgaver vi ikke nåede 

og at andre er blevet skåret ned til det der var overkommelig. Efter 

generalforsamlingen i februar mdr. har bestyrelsen forholdt sig til de 

ændringer i foreningens regler og vedtægter. I kølevandet på det, fulgte et 

større arbejde iht. hingstelisten, da alle hingste på hingstelisten skal have en 

godkendt prøve på PSSM1. Vi arbejder løbende på at udvide vores digitale 

arkiver i form af lister bl.a. over Jubilæer for stutterier/ avler, over 

beholdningerne af rosetter, gaver, medaljer mm. Ved forrige 

generalforsamling, ønskede Fritz Hansen at trække sig som Kasser, dette 

ønske har ikke været helt så simpelt at gennemføre, da der er mange 

sagsgange der skal løses i en tid hvor man er meget bekymret for hvidvask. 

For kåringer er der arbejdet på, at udarbejde mere faste beskrivelser for 

plage og følfremvisninger i korrespondance med dommerne. 

I den kommende tid, vil det være givtigt at se på hjemmesiden, der ej heller i 

år har kørt optimal. En mulighed ville være, at vi går fra en nyheds orienteret 

hjemmeside til en hjemmeside hvor man kan finde informationer. 

 

I den nuværende stund, ser vi i bestyrelsen tilbage på et år, hvor alle 

primæropgaver og aktiviteter hovedbestyrelsen forpligtiger sig til at realisere 

er realiseret, værende Hingstekåring, Hoppe/vallakkekåring og 



generalforsamlingen. Hovedbestyrelses medlemmer har engageret sig i New 

Forest aktiviteterne på Landsskuet og gennemført New Forest stævnet i vest 

med Championater, medaljeridning, VDM og procent klasser.  

 

Hovedbestyrelsen ser en tendens, hvor den genetiske diversitet i 

populationen af renracede New Forest Ponyer i Danmark indskrænkes til, at 

mange vælger brug af samme hingst, i en tid hvor vi fortsat har relativ lav 

reproduktion. Det kan blive problematisk, når den genetiske variation 

indskrænkes i en relativ lille population. 

I avlsarbejdet er det for foreningen ønskeligt, at flere føl stilles til 

følbedømmelse, og slutteligt at vi får flere dyr kåret. Ved fremstilling af flere 

føl til følbedømmelserne får vi på et tidlige tidspunkt som avler og som 

foreningen er bredere kendskab til hingstene i avlen. Bestyrelsen arbejder 

således på en kåringsplan, der i året 2023 kører som forsøg, og derfor vil 

evalueres efterfølgende for at vurdere om der blev stillet flere ponyer til kåring 

og flere føl til bedømmelse. Planen bygger på en tidlig kåring i juni mdr. på 

Sjælland, og en hovedkåring i august i Jylland. Ved hovedkåringen findes Årets 

hoppe, Årets Vallak og Årets føl. Den tidlige kåring tænkes som et mindre 

arrangement end Hovedkåringen. 

Som avler skal vi fortsat avle holdbare og funktionelle ponyer, med en bred 

anvendelses mulighed. De skal kunne følge med i udviklingen inden for 

sporten, uden at miste New Forest Ponyens racepræg og dets kendetegn 

som en venlig og samarbejdsvillig pony. Derfor er det for avlen af betydning, 

at vi får kåret flest mulige ponyer, og sidenhen får deres brugsegenskaber 

vurderet ved egne championater eller ved den fælles 1. dags materialprøve. 

Det er rigtig dejligt når vi ser New Forest Ponyen gøre det godt på 

konkurrencebanen i DRF- regi, bedre racerepræsentanter kan vi ikke få. Vi 

kan dog ikke sidestille det der vurderes til avls- championaterne med det der 



vurderes til DRF- stævner. Vi har brug for begge dele. Vi har brug for pr. og 

brug for at udbrede kendskabet til racetævner. Da det både i øst og vest- er 

ønskeligt med flere starter.  

 
 
 
 

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

bestyrelsen sig således med:  

Formand: Bertine Davelaar 

Næstformand: Jytte N. Madsen 

Sekretær: Asge Nilsson 

Medlem: Jennifer Jørgensen 

Medlem: Thomas Rasmussen 

Kasser: Fritz Hansen/ Johannes  

     

2. Regionerne 
Reg. vest.  

Landsskuet i Herning 2022. Der var købt en PR- stand med henblik på 

synlighed, og for at skabe et sted hvor medlemmerne kunne mødes. Der blev 

redet 4. Shows. For at have et tilstrækkelig stort hold, havde vi inviteret 

Welsh ponyerne med.  Et sådan show skaber sammenhold og synlighed, og 

med flere gengænger i rytterstablen, må vi også sige at der er en 

vedholdende interesse for deltagelsen. Hovedessensen ved et dyrskue er 

fortsat at stille dyr til skue/ bedømmelse. På landsskuet var der tilmeldt 9 dyr 

til udstillingen. 

 

Det Fynske Dyrskue der ligger i juni, havde i år 9 tilmeldte New Forest 

Ponyer.  



 

D. 5. nov. 2022, blev der afholdt New Forest stævne inkluderende 

championater, medaljeridning, VDM og procentklasser. Der var tilmeldt 7 

ponyer til championaterne, her af opnåede 5 stk. en procent på 70 eller mere. 

For de ponyer der erhvervede sig et R- er det en meget stor fest dag, og de 

ponyer der får bekræftet deres R- viser at de udvikler sig alderssvarende og 

ønskeligt. Tillykke.  

  

 

Reg. øst.  
 
 

 

I Øst kom vi atter til Roskilde dyreskue efter et par år med aflysninger pga. 

covid 19. Der var flot tilslutning både til Eksteriørbedømmelser og ikke mindst 

til NF showet som igen blev redet sammen med DSP ponyerne Vi havde igen 

en flot repræsentation af vores race på skuet. Vejret udfordrede os dog lidt 

indimellem gennem dagene med skybrud og kraftig blæst men alligevel et 

vellykket Dyreskue både for foreningen men også som helhed. Vi måtte 

desværre aflyse vores ØDM i august pga. for få tilmeldninger til at det 

økonomisk kunne løbe rundt. Heldigvis fik vi udsat stævnet til den 9. oktober 

og her afholdte regionen ØDM, championater og medaljeridning med flot 

tilslutning af hele 48 starter med flotte og dygtige equipager til start. I 

championaterne startede der : I 4- års championatet 3 ponyer hvoraf de to 

opnåede et R, i 6- års championatet stillede 2 ponyer hvoraf begge fik tildelt 

et R for deres ridt 

  
 
 
 



3. Hingstekåring                                                                          
 

Den 27. feb. afholdte foreningen Hingstekåring på Fyn, som et selvstændigt 

arrangement. Der var tilmeldt to hingste 

Glenwood Hilfiger født i 2018, efter Horsemosens Cayenne C NFHR 147 med 

LL. Møllegård Nero NFHR 72 til morfar . Hans kåringsresultatet blev: 72 point 

i sum, 8 i helhed, med springkarakterne 7  8. 

Og Bryggergårdens Juventus født i 2019, efter Heart og Fire 157 med Ronald 

NFHE– E 126 til morfar. Hans kåringsresultat blev: 69 point i sum, 8 i helhed, 

med spring karakterne: 7  7,5 

Begge hingste opnåede kåring. Glenwood Hilfiger blev årets Hingst. 

Der var et godt fremmøde til arrangementet. 

 
 

4. Hoppe- og vallakkåring 
Årets hoppe og vallakke kåring foregik på Sjælland, nærmere Roskilde. 

Dommerholdet bestod af Christina Rasmussen og Martin Larsson fra Sverige. 

Der var tilmeldt 17 ponyer til bedømmelse, fordelt efter: to 3-års, en 4-års, 

seks 5-års og ældre, to vallakker, to plager og fire føl. 

Årets Hoppe blev AB Touch of Love, kåret I 1. kl. med Bronze, 

kåringssummen blev 69 med 8 i helhed.  

I alt blev der kåret to hopper og en vallak i 1. kl. med Bronze, Samlet 6 stk. i 

1.kl. 

4 hopper og 1 vallak i 2. kl.A. Der var fremstillet fire føl til bedømmelse her, 

tre 1. kl. føl og et 2. kl. føl. 

 

 

 



 

 

5. Jubilæer I 2022 
 
Mia Jørgensen, avler af Toftegaardens ponyer: 10 år. 

Skolegården ponyer, avlet af Helena Gårdbo og Thomas Rasmussen: 25 år. 

Stutteri Flintdale, Ved Niels Jørgen og Johanna Andersen: 40 år 

 
 
 

7. Fælles 1-dags Materialprøve 
Til den Fælles 1. dags materialprøve i slutningen af sept. var hingsten 

Glenwood Hildfiger tilmeldt, hingsten kom desværre ikke til start. De øvrige 

hingste Dynamit af Bækkely og Stegstedgaards Alberto, aflagde 30 dages 

stationsafprøvning ved DSP.  

 
8. Rosetten 

 
9. Medlemskab 

d. 1. nov.  var der 35 aktive medlemmer, 21 familie medlemmer, 29 junior 

medlemmer, Super 1, æresmedlemmer 12. 

 
 
 

10. Føl og Bedækninger 
 
 
I 2022 er der registreret 54 fødte føl, ud af de 91 bedækninger der er 

indberettet i forbundet i 2021. Der er på hestedata registreret 61 bedækninger 

indtil videre, dette tal tænkes at blive lidt højere når de sidste bedækninger er 

registreret. De 61 bedækninger er registreret til 10 hingste, med 27 

bedækninger til Opbroeks Wiclow NFHR 158.  



 

Det stutterier/ avler der har avlet flest føl i 2022 er Skovlundegård med 5. stk, 

herefter kommer Stegstedgaard med tre føl, de resterende avler har fået et 

eller to føl.  

 

Statistisk er der over de sidste år født: 

2022: 54 

2021:54 

2020 50 

Et fødselstal der, dog med afvigelser, har været gældende de sidste ni år.   

 
 

12. Internationalt møde 
England inviterede i år til et fysisk internationalt møde, den 27 i aug. Det var 

ikke muligt for bestyrelsen at møde fysisk. I referatet her fra, får vi oplysninger 

avls- talene i de øvrige lande, vi får status på PSSM1 tilgangen, særligt den 

danske, også er det Hollandske New Forest forbunds tilgang til brugen af 

Kantjes Ronaldo på dagsordenen, da det til stadighed ligger og anvendes 

sæd efter ham. 


