NEW FOREST PONNYN
En ponny som hävdar sig i hästsportens
alla tävlingsgrenar. Som kan ridas av både
barn och lätta vuxna. Som är sund, härdig
och har ett gott lynne. Finns den?
Jodå, den finns! New Forest heter rasen!

New Forest betyder ”Nya Skogen” och är namnet
på ett stort hed- och skogsområde i grevskapet
Hampshire i södra England.
Området blev kunglig jaktmark 1079, och redan på
den tiden fanns det ponnyer i New Forest.

Idag går ca 4000 ponnyer ”på skogen”. Dom går
fritt, även inne i de små byarna. Vill man inte ha en
ponny i sin trädgård, får man sätta upp staket!
Ponnyerna tillhör de boende i området och varje
ponny är brännmärkt med ägarens brännmärke.
Under en månad på sommaren släpps ett 15-tal
hingstar ut i skogen.
Fem stycken tillsyningsmän, s.k. Agisters, har till
uppgift att se till att djuren på skogen mår bra, och
tar hand om sjuka eller skadade djur.
Förutom ponnyer går här också nötkreatur, åsnor
och får. På hösten släpper man ut grisar, för att de
ska äta upp alla dom giftiga ekollonen.

Fria energiska och vägvinnande rörelser
utan överdrivna knärörelser.

Föreningen bildades 1967 för
att främja NF-aveln i Sverige!
Medlemsavgift 250:Plusgiro 699876-9

NF-ponnyn finns i storlek från B-ponnyer
till stora D-ponnyer. Vanligast är höjder
mellan 138 och 145 cm.
Brun, mörkbrun, fux, svart och skimmel är
de mest förekommande färgerna.

Det är en välproportionerlig ponny av
ridmodell, med massa och resning.

SVENSKA NEW FOREST
FÖRENINGEN

Det finns också ett stort antal stuterier, både i
England och runt om i Europa, som föder upp NFponnyer.

Varje år arrangerar SNF:
 Utställningar
 Engelska Ridklasser
 NF-Mästerskapen med tävlingar i
dressyr och hoppning
 Möten med intressanta föreläsare
eller studiebesök
 Medarrangör av
Ungponnyaktiviteter
För alla under
25 år har vi en
ungdomssektion
som heter
NF-BITEN!
Anmäl Dig via
vår hemsida!
Och det är helt
GRATIS!

Generationer av ponnyer som levt i New Forest och
fått klara sig året runt, stundom på magert bete, har
skapat en stark och tålig ras som är säker på foten i
oländig terräng.
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