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Årsberetning 2019 
 
Så blev vi ti år og kan fejre vores første jubilæum. Da vi startede, gjorde vi vores bedste for at fremtidssikre 
den nye forening. Vi i den konstituerende bestyrelse havde alle erfaringer med fra andre foreninger og 
forskellige avlsforeninger, og disse erfaringer gav et solidt fundament for at lave love og regler, hvor vi fik så 
meget med, som vi kunne komme i tanker om. Vores love og regler er et kompromis af regler, som har 
fungeret godt i de forskellige avlsforeninger. Det betyder, at udstillerne kan genkende en del af reglerne, som 
gør, at det i det store hele virker bekendt. Derudover har vi også haft det privilegium at kunne starte med et 
blankt papir og lave det hele fra bunden. De fleste avlsforeninger har et regelsæt, som er et kludetæppe af 50 
års ændringer, hvoraf en del historik fortaber sig i det uvisse. 
Vores regelsæt har nu fungeret i 10 med forbløffende få ændringer, hvilket i min optik er udtryk for, at det 
virker efter hensigten og er alment accepteret. 
Brugsklasserne derimod var en større udfordring at få styr på, da vi alle primært var avlere og ikke ryttere 
eller kuske. Vi tog udgangspunkt i regelsættet fra National Pony Society og tilpassede reglerne danske 
forhold, traditioner og behov. Det har i ny og næ givet lidt løftede øjenbryn hos vores britiske dommere, men 
heldigvis har de næsten alle været velopdragne nok til at acceptere vores udgave af engelske brugsklasser. 
Enkelte gange har de endog været så imponeret af vores kreativitet, at de har taget ideerne med hjem. Især 
de lange liner har efterladt positivt indtryk hos dommerne. 
 
Da vi startede, havde vi ikke gjort os mange tanker om, hvordan foreningen ville se ud ti år senere, men trods 
bump på vejen, tror jeg, jeg taler for alle i den nuværende bestyrelse, når jeg påstår, at vi er tilfredse med 
forløbet og stadig har mod på at videreudvikle vores forening. 
 
Vi startede 2019 med generalforsamlingen, hvor vi efter det ordinære møde, fik et fantastisk foredrag om 
fodring af ponyer med græs af Lars Andersen. Vi lærte alle en masse, hvilket ikke siger så lidt, da selskabet 
samlet havde et unævneligt antal år bag os som ponyejere. 
 
I marts afholdt vi Wintershow med dommerne Lorayne Ahmet og Madeleine Beckmann. Som det 
efterhånden er blevet tradition, startede vi dagen med rideklasser. Ridechampion blev Ritt Nygaard på 
Mørkhøjs Minnie M. Reserven var Ester Seedorff på Menai Diego. 
Derefter gik dagen med bedømmelser og championater som endte ud i New Forest ponyen Meldtveds Black 
Storm som Overall champion og Nasebas Hemera, Welsh Cob, som reserve. 
Det blev en lang dag med mange gode dyr og glade udstillere og dermed også en glad M&M bestyrelse. 
 
Næste arrangement var For Fun. Da det ikke længere var praktisk muligt at afholde showet på Dorthealyst, 
havde vi flyttet det til Ringsted. Vi har været meget glade for vores år på hos Marianne Seidenfaden på 
Dorthealyst, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Marianne for hendes velvilje og hjælpsomhed 
overfor vores forening. Heldigvis ser vi stadig Marianne som udstiller og som bedstemor til den næste 
generation der har glæde af ponyerne fra Dorthealyst. 
Dommerne var Mrs. Beverly Halls Claydon, Mrs. Gillian McMurray & Mrs. Glenis Cockbain. 
For Fun showet kører med fuldt udtræk. Det vil sige, vi har 4 til 5 ringe i gang med eksteriør bedømmelser, 
rideklasser, køreklasser, agility og mønstringsklasser. 
 Overall supreme champion blev føllet Harvest Perfect Liquorice og reserven den redne Kokkedal's Initial B, 
begge welshponyer. Det kræver modige dommere med is i maven at udnævne et føl til supreme champion, 
men sådanne nogle havde vi heldigvis. 
Med godt hundrede deltagende ponyer var det en travl dag, men solen skinnede, så vi gik glade hjem og 
kunne konstatere at For Fun også duede i Ringsted. 
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Midt i august drog vi til Skive for at afholde showet Spot On. Det var anden gang i Skive, og derfor er vi 
naturligvis stadig i opstarten. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det giver en del udfordringer at lave 
show så langt hjemmefra, og ugerne op til showet var også temmelig hektiske, men dagen oprandt med 
glade udstillere og regnvejr. 
Vores dommere var Mrs. Rachel Bown og Mrs. Susan Hellum. Konceptet var nogenlunde det samme som For 
Fun showet. Overall Supreme Champion blev Horsemosens May Dream og reserven Glenwood Maple Hill, 
begge New Forest ponyer. Vi lærte også en ny disciplin at kende, nemlig kæpheste konkurrencer. Det var et 
stort hit, underholdende og bare et dejligt og sjovt tiltag. Mountain og Moorland er naturligvis gået i gang 
med at opbygge en stald af kæpheste. 
 
For at kunne mærke, vi var i live, tog vi 2 uger senere til Store Hestedag i Roskilde. Tidligere havde vi måtte 
konstatere, at vi var nået op på maksimum af deltagende ponyer på en dag, så nu har vi to ringe at gøre godt 
med, og det lykkedes også at fylde dem ud. Vores dommere på dagene var Mr. Malcolm Fry og Mrs. Heather 
Prescott. Som vanligt udlånte vi vores dommere til Store Hestedags ordinære udstilling om lørdagen. Især 
vores nye dommer Heather Prescott havde en fest og syntes, det var det bedste, hun længe havde været med 
til. 
Som noget nyt introduceredes skilte, som hingste på 2 år og ældre skal bære ved vores shows. Vi har måtte 
erkende, at blandingen af avlere og brugere ved samme shows giver lidt udfordringer, og vi indførte skiltene 
for at højne opmærksomheden og sikkerheden omkring hingstene.  Det er generelt blevet godt modtaget, 
hvilket vi er glade for. 
På Store Hestedag har vi brugsklasser af alle slags og dagens vindere blev som supreme champion 
Kronborggaards Gigolo, New Forest og reserve Kokkedal's Initial B, Welsh sec. C. 
Der er ingen tvivl om, at vi er blevet mere synlige på Store Hestedag efter, vi har fået en ring tæt ved vejen. 
Det ville være dejligt, hvis vi kunne tiltrække nye deltagere til vores shows. 
 
Så kom vi vil årets sidste show, Christmasshowet. Også her startede dagen med rideklasser som lynhurtigt 
blev fyldt op. Dagens dommere var Mrs. Ann Nicholls og Mr. Stein Langørgen.   
Ridechampion var Kokkedal's Initial B, Welsh C og reserven Dahlsminde Golden Tiara. 
Derefter var det de unge ponyers tur. Vinder blev Nasebas Akoya Welsh D og reserven Sandøs Harry, 
Shetland. Det bliver spændende at følge alle de unge dyrs videre færd i fremtiden. 
 
En stor tak til alle dommerne, som har været så venlige at komme til vores shows. Alle dommerne kommer 
her efter en trættende rejse, står ret op og ned og dømmer ponyer i timevis og de gør det år efter år. Det kan 
man virkelig kalde at brænde for en sag. Det er både vi og vores udstillere glade og taknemmelige for. 
 
Nu er det jo ikke kun dommerne der brænder for sagen. Gennem året har vi været heldige at finde en masse 
hjælpere. For at gennemføre et show skal der mange mennesker til at udfylde poster som ringstewarder, 
præmieuddelere, dommersekretærer, opsætning af baner, portvagter, sekretariatsopgaver med meget, 
meget mere. En stor tak til Jer alle. Vi er utrolig glade for, at I kommer igen og igen og får det hele til fungere. 
 
Til et show skal der også bruges sponsorer til præmierne. Det er en opgave, som ikke er blevet nemmere 
med årene. Dels er der mange hestearrangementer, som ansøger om præmier, og dels må vi erkende at en 
stor del af vores udstillere, der modtager præmier, ikke rigtig orker at sende en takkehilsen til sponsorerne. 
Heldigvis er vores udstillere utrolig generøse og bidrager med mange præmier. Så også en stor tak til både 
vores eksterne og interne sponsorer. 
 
Så har vi maskinrummet, kernehuset, generalstaben, førerbunkeren, bestyrelsen. 
Ikke bare er I hyggelige folk. I er også dedikerede, målrettede og fantastisk gode til at samarbejde om et 
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fælles mål – at lave vellykkede shows og formidle glæden ved at udstille, avle, ride, køre og bare holde af 
Mountain og Moorlands ponyer. I dette forum er vi nok enige om, at der ikke findes bedre heste og ponyer 
end lige dem. 
Tak for Jeres dejlige selskab og enighed om at i fællesskab kan vi næsten alt. 
 
Gennem årene har vi haft forbløffende lille udskiftning i bestyrelsen, men vi er alle forskellige steder i livet og 
ting forandres. Mette Thorshøj stiller ikke op til genvalg. 
Mette, tusinde tak for de kræfter du har lagt i foreningen. Det har vi været glade for, og vi håber, at du ved, at 
man altid gerne må stille op igen. 
Inden dagen er omme, håber vi at din plads vil udfyldt af en med lige stort engagement og ønske om at 
videreføre foreningen. 
 
Nu tager vi hul på de næste ti år. Hvad de bringer, ved vi ikke, men i år skal vi ikke til Jylland, men til Fyn, hvor 
vi kobler os på New Forestforeningens 60-års jubilæum, og hermed inviterer vi til M&Ms på Fyn. 
Tak for året der gik. Det har været en glæde. Nu må vi se, hvad årene vil bringe, men jeg lover Jer en ting.... 
Det bliver ikke kedeligt. 
 


