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New Forest ponyen



New Forest ponyen – den 
smukke pony med det gode 
temperament

Når du ser en New Forest pony, lægger du 
straks mærke til, hvor smuk den er. 

Senere opdager du dens styrke og 
holdbarhed.

Det vigtigste er dog New Forest ponyens 
fantastiske temperament. 

New Forest ponyen er en rar, stabil og 
pålidelig pony i det daglige. 

Men du kan øjeblikkeligt vække 
den, når der skal vindes røde sløjfer 
ved klubstævner, eller medaljer ved 
Europamesterskaberne. 

En bedre karakter er svær at finde.

Varm, venlig og vågen, alt sammen i én 
og samme pony.



New Forest ponyen –  
en engelsk pony

New Forest ponyen stammer fra  
»The New Forest« et 122 km2 stort 

naturområde ved Southhampton i det 
sydlige England. Ponyerne kan frit 

bevæge sig i dette område, også i byerne.  
I New Forest hegner man ikke sin have 

inde, men ponyerne ude.

Ponyerne inddrives hvert efterår,  
føllene mærkes, og de der skal sælges til 

ridebrug, tages fra.  
Resten sendes tilbage til skoven. 

Der er ca. 4000 ponyer i området, 
hovedsageligt hopper, føl og ungdyr. 
Hingstene, omkring 40 i alt, er kun i 
skovene i en kortere periode i foråret. 

Den engelske New Forest registrering 
begyndte i 1906, men racen går meget 

længere tilbage.  

Først i 1960 blev den nuværende  
forening »The New Forest pony Breeding 

& Cattle Society” oprettet.





En fremragende ride- og 
brugspony

New Forest ponyen er en meget  
anvendelig allround pony.  

Gang på gang vinder den dressur-,  
spring-, distance- og military 

konkurrencer, både nationalt og 
internationalt. Der er ofte New Forest 

ponyer i præmierækken ved DM, NM  
og EM, både for hold og individuelt.  

Det er slet ikke ualmindeligt, at  
New Forest ponyen springer sin egen  

højde eller mere.

New Forest ponyen er også kendt for at 
klare sig godt i hesteklasser.  

Så du behøver ikke at udskifte din 
pony, når du ikke længere må deltage i 

ponyklasser. New Forest ponyen 
henvender sig til hele familien,  

små og store børn,  
forældre og bedsteforældre. Alle får de 

deres ambitioner og ønsker opfyldt i  
én og samme pony.

Der afholdes New Forest stævner med
klasser på alle niveauer. Øst- og 

Vestdanske Mesterskaber i både dressur
og spring. Unghestechampionater
og medaljeridninger. Der er ingen

aldersbegrænsning for ryttere, så alle har
mulighed for at starte deres pony



Avl af New Forest ponyer

Avlsforeningen for New Forest ponyer 
i Danmark blev startet i 1960. I dag er 
der kåret mere end 2000 hopper og 130 
hingste i Danmark.

New Forest ponyen er blevet forbedret via 
et systematisk avlsarbejde med intensiv 
selektion. Derfor kan avlerne i dag tilbyde 
køberne kvalitetsponyer, der vinder og 
værdsættes nationalt som internationalt.

New Forest ponyen er en ridepony med 
elegance og ponypræg. 

Der lægges vægt på en taktfast og 
rummelig bevægelse, samt stor dressur-  
og springkapacitet. 

New Forest ponyerne er føjelige og 
nervefaste, og de kan let og sikkert 
håndteres af børn. Samtidig besidder de 
lyst, mod og vilje til at klare krævende 
opgaver i både dressur, spring, military  
og distance.

Hvert år arrangeres kåringer,
materialeprøver, føl- og
plagskuer.
I sommerperioden afholdes dyrskuer, og
ved flere af disse arrangeres flotte shows
og opvisninger.
Desuden er der flere små 
arrangementer i løbet af året for både 
avlere og ryttere.



New Forest ponyen  et  
sikkert valg 

New Forest foreningen er en ambitiøs 
raceforening med mange spændende 

aktiviteter.
Der bliver udover kåringerne og  

dyrskuerne arrangeret stutteribesøg,  
foredragsaftner, kurser og ture  

til udlandet m.m. 
Ved alle arrangementerne kan du møde 

andre New Forest entusiaster,  
få en hyggelig snak, og se på alle  

de flotte ponyer.
Det er en stor beslutning at  
vælge pony- eller hesterace.  

Beslutter du dig for en New Forest pony, 
skal du være hjertelig velkommen i  

vores forening.
Du vil opleve både sammenhold, hygge og 

konkurrencer, og fest og farver.
Du finder mere information, adresser og 

telefonnumre på vores hjemmeside: 

www.newforestponyer.dk

Følg os på Facebook
New Forest Pony Avlere
New Forest Region Vest

BEDST I VEST 2013 - NF rosetten

Vinderne i dressur :
D-stævner: Regitze Halvorsen / Lillehøjs Marguerit (317 points)
C-stævner: Benedikte Brøndum / Vestergaards Kashmir (393 points)
Vinderne i spring :
D-stævner: Martine B. Jellesen / Black Bellis (138 points)
C-stævner: Stine Pedersen / Bøgelys Rico (430 points)
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www.newforestponyer.dk




