
 

 

Mountain and Moorland Denmark 
 
Årsberetning 2018 
 
Så gik vores niende år som forening. Tiden går hurtigt, og i bestyrelsen kan vi dårligt forstå, at vi har været i 
gang så længe. Til næste år skal vi fejre vores 10-års jubilæum, som i foreningsregi måske ikke er lang tid, 
men for os er det et bevis på, at vi har skabt en levedygtig forening, der er attraktiv for ejere af M & M 
ponyer. 
 
Efter et par stille år uden de store forandringer blev 2018 et år, hvor vi vedligeholdt de eksisterende 
arrangementer, udvidede lidt og tog en tur til fastlandet. 
 
Wintershow 
Vi lagde hårdt ud med at aflyse Wintershow 2018. Årsagen var snestorme både i Sydengland og Skotland 
med lukkede veje, lukkede togruter og lukkede lufthavne. Begge vores dommere var sneet inde på deres 
ejendomme. I Danmark var vejret og forholdene fornuftige, men uden dommere var det umuligt at fuldføre 
showet, så det endte med en aflysning. Heldigvis mødte vi stor forståelse fra de fleste af vores udstillere. Vi 
var enige om, at udstillerne meldte til med den forudsætning, at deres ponyer skulle bedømmes af 
udenlandske dommere. Derfor ville vi ikke fuldføre showet med danske dommere. Heldigvis er det kun 
anden gang i foreningens historie, at vi har været nødt til at aflyse på trods af snestorme, arktisk kulde, 
orkaner og silende regn. 
 
For Fun 
For Fun showet foregik atter i de smukke omgivelser på Dorthealyst i Knabstrup. Vores dommere var Miss 
Debbie Spears, Mrs. Carolyn Whiteley og Mr. Malcolm Fry. For Debbie Spears var det hendes første besøg i 
Danmark, og hun udtrykte stor glæde ved at dømme ponyerne og var især begejstret for den hyggelige og 
afslappede, men stadig seriøse stemning, som var på pladsen. Selvom om hun lider af flyskræk, vil hun 
gerne komme igen. De to andre dommere er gamle og trofaste kendinge, som atter udførte et flot stykke 
arbejde. 
 
Endnu engang blev For Fun vundet af en shetlandspony, denne gang fra eksteriørklasserne. Ponyen var 
Sønderskovs Filipa, udstillet af Team Sønderskov. 
Reserven var Welsh D cobben Tvingbro's Glenlivet udstillet af Mette Tving Andersen. Et stort tillykke til dem 
begge samt alle de øvrige to- og firbenede vindere på dagen. 
 
Spot On 
Så gav vi efter for en del års pres og tog til Jylland. Af sted det gik til Skive, Taroks hjemby og så ovenikøbet 
på travbanen. Et stærkt hold af jyder havde lavet forarbejdet og skaffet sponsorpræmier, opsat telt, lavet 
bane og skaffet mad samt meget andet. Vi kom med sekretariatet og vores trailer med udstyr. Dagens 
dommere var Mrs. Susan Hellum og Mrs. Jane Barry. Jane Barry bedømte eksteriørklasserne og Susan 
Hellum bedømte brugsklasserne. De var fælles om det store championat. Der var pænt med deltagere, og 
det blev trods vind og byger en god dag. På mange måder var det et deja vu fra vores start her på Sjælland. 
Regler og måder vi i dag tager for givet, at de fleste er bekendte med, skulle jyderne nu til at lære. I den 
forbindelse skylder vi Susan Hellum en ekstra tak, da hun var utrolig hjælpsom og forklarende i brugsringen, 
så alle deltagerne følte sig trygge og godt tilpasse. Faktisk gik det så godt, at vi tager til Skive igen i år den 
17. august. 
Dagens Overall Supreme Champion blev New Forest ponyen Horsemosens Bunny McGrath og reserven blev 
shetlandsponyen Vihrsgårdens Millie Marvelous. Begge ponyer udstillet af de stutterier, hvor de blev avlet. 
 
Store Hestedag 
Vi har deltaget på Store Hestedag i mange år. De første år havde vi ret få deltagere, og arrangementet var 
for os primært et udstillingsvindue til at gøre opmærksom på vores eksistens. Som årene gik, fik vi flere og 
flere deltagere, og i 2017 nåede vi op på det maksimale antal for deltagende ekvipager på en dag. Det var 
klart, at noget måtte ske. Vi kunne vælge at fortsætte som hidtil og lave tilmeldingerne med et først-til-



 

 

mølle-princip. Vi kunne udvide med en ekstra dag, så M&M ville være på pladsen begge dage, eller vi kunne 
få en ekstra ring og invitere en ekstra dommer, så alle, der havde lyst, kunne deltage. Vi valgte den sidste 
løsning, idet avlsforeningerne for shetlandsponyerne og welshponyerne har arrangementer på Store 
Hestedag om lørdagen. Det viste sig at være en god ide, og vi fik mange tilmeldinger. I år vil vi gerne have 
endnu flere tilmeldinger, så økonomien bliver lidt sundere. 
På mange måder er Store Hestedag der, hvor vi måler, hvor langt vi er kommet på brugssiden. I 2018 var 
smilene brede. 
 
Vores dommere var Mrs. Lorayne Ahmet og mrs. Beverley Halls Claydon. Lorayne Ahmet var så venlig at 
træde til i sidste øjeblik, da den anden dommer, vi havde inviteret, blev ramt af sygdom i familien og måtte 
melde afbud. Det var utroligt venligt af hende, og det skulle vise sig, at alle parter blev glade over det nye 
bekendtskab. Lorayne Ahmet kommer og dømmer til Wintershowet i næste måned. 
 
Dagens vinder blev Ritt Nygaard på sin connemara Mørkhøjs Minnie M og reserven blev Liam Gault Pinion 
med shetlandsponyen Skovlundens Athene. 
 
Christmas Show. 
 
Så nåede vi årets sidste show og atter fik vi en god dag. Traditionen tro startede vi dagen med nogle 
rideklasser, hvorefter eksteriørklasserne begyndte. Vores dommere var gamle kendinge, der igen gjorde et 
godt stykke arbejde. Dommerne var Mrs. Nicola Dibden og Mrs. Gillian McMurray. 
Til vores glæde var to nye racer repræsenteret, nemlig en ung highland pony og en ung dale pony. 
De unge dyr var flot klargjort og kæmpede bravt om de eftertragtede titler. Dagens supreme champion blev 
Dorthealyst Peptalk, en welsh sec. C udstillet af Marianne Seidenfaden. Reserven blev shetlandsponyen 
Tusindfryds Happy-Veva, udstillet af Malene Andersen. 
 
Det har været en fornøjelse gennem året at have set så mange flotte dyr og fra os skal lyde en tak til alle 
deltagere, der har udstillet hos os, samt et varmt tillykke til alle de mange vindere. 
Også vores mange sponsorer skal have en stor tak. De generøse gaver gør os i stand til at belønne de mange 
vindere i både eksteriør- og brugsklasser. 
 
Når man laver show, er der brug for mange hjælpere. Selvom det ikke er en hemmelighed, at vi godt kan 
bruge flere hjælpere, betyder det jo også, at vi sætter endnu mere pris på de hjælpere, vi har. I knokler hele 
dage ofte i kulde og regn med smil på læberne og udviser altid stor hjælpsomhed både overfor udstillere og 
bestyrelse. Stor tak for Jeres hjælp og engagement. 
 
Så kom vi til bestyrelsen. Anne-Claire har overlevet sit andet år som bestyrelsesmedlem og har i den grad 
bevist sin gavn. Det har været en fornøjelse at have dig i bestyrelsen, hvor vi har haft glæde af dit gode 
humør, store engagement og altid sunde fornuft. Jeg håber, du har følt dig velkommen og passende 
udnyttet! 
 
Også Line har overlevet sit første år i bestyrelsen. Vi er glade for, at du trådte til og gennem året har du 
arbejdet utrætteligt med allehånde arbejdsopgaver. Du fotograferer, klarer sekretærjobbet og er i det hele 
taget klar til at tage de opgaver, der er brug for, bliver klaret. Du klarer det med mod og stort overskud. Jeg 
håber, at du også har følt dig velkommen og udnyttet på passende vis. 
 
Stina har som altid haft tjek på sløjferne og det er ingen overdrivelse, at sige, der er mange af dem.  Vi har 
endnu ikke manglet sløjfer, hvilket vidner om den ildhu Stina udviser i store arbejde. Udover sløjferne tager 
Stina gerne andre arbejdsopgaver, der skal klares... speaker, cafeteria, uddeling af præmier, steward m.m.m. 
 
Når vi taler om præmier, så har vi Mette med de mange manilamærker, sedler med fordeling af præmier, en 
lille bil pakket til taget, som skaffer sponsorpræmier. Det er et stort arbejde, og vi er mange foreninger, der 
bejler om de samme sponsorer. Alligevel lykkes det Mette at skaffe præmier til alle vores shows. Det er flot, 
og når vi andre holder fingrene fra manilamærkerne, plejer det at gå som smurt i olie. 



 

 

 
Malene, som er vores kasserer, har igen i år ført os igennem økonomien med sikker hånd. Det er en gave for 
en forening, når finanserne er i sikre hænder, især når resultatet er negativt. Udover kasserer posten er 
Malene også en kvinde med mange talenter. Malene er en haj til agilitybanen, bygning af baner i det hele 
taget og så er hun også frisk på madlavning. 
 
Så kom vi til Kerstin, foreningens krumtap. Vi er alle tandhjul i en efterhånden stor maskine, men Kerstin er 
omdrejningspunktet. Det er Kerstin, der får det hele til at hænge sammen, og jeg håber virkelig, vi alle 
husker at fortælle dig, hvor stor pris vi sætter på din enorme arbejdsindsats, utrættelige engagement og dit 
kontinuerlige ønske om foreningens vel og til at prøve nye ting. Af hjertet tak. 
 
Sluttelig en tak for året der gik med gode, sjove og forunderlige oplevelser. Det er næsten for nemt at være 
formand for en forening med en bestyrelse, hvor vi hjælper hinanden, griner sammen, arbejder sammen, 
stoler på hinanden og sætter pris på hinandens selskab. Vi er ikke nybegyndere mere, hvilket jo også 
betyder, at vi er kommet i en fase, hvor vi hele tiden skal revidere vores arbejde og kigge på fornyelser. Det 
er unægtelig nemmere, når vi i bestyrelsen trækker den samme vej, udviser stor loyalitet overfor hinanden 
og oven i dette, på trods af vores forskelle, kan lide at være sammen. 
 
Tak for i år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


