
Medlemsmøde & stutteribesøg på Sjælland 2008  

Den 20. september blev årets medlemsmøde afholdt hos Christian, Karen, Anders, Kim, 
Charlotte og Stine Petersen, Stutteri Søndergård, Bellingegårdsvej 5, Nykøbing F. 

Vi startede med et kig på stutteriets ponyer, der primært er Shetlandsponyer. Det blev en 
hyggelig tur rundt på familiens jorde – og naboens (da familien er så heldige, at en af 
naboerne velvilligt har stillet en dejlig fold til rådighed for nogle af uldtotterne). 

 

Først så vi pigernes større rideponyer og en enkelt af avlshopperne (shetter), der lige var 
kommet hjem fra bedækning ude i byen. 

 

Så var turen kommet til stutteriets dejlige sorte hopper. 



 

Disse to er helsøskende – og det er interessant at se, hvor meget ponyerne kan ændre sig 
gennem opvæksten – og også at nogle stammer er senere udviklet end andre. 

 

Denne skønne hingst måtte vi lige se i aktion. Så det blev Janny, der fik æren af at vise 
ham frem - og det klarede hun fint – også det med at løbe :o) 



 

Så er vi kommet over til naboerne, hvor nogle følhopper samt unghopper gik. 

 

Stine med familiens dejlige dansk/svenske gårdhund. 



Efter at have spist vores medbragte frokost var det så tid til selve medlemsmødet, hvor 
familien Petersen var vært ved et overdådigt kaffebord med skønne lagkager. På vegne af 
alle deltagerne vil jeg sige en stor tak til familien Petersen, der med stor gæstfrihed 
åbnede dørene for os!  

Referat af medlemsmødet på Sjælland 2008 

Lørdag den 20. september 2008 blev det årlige medlemsmøde på Sjælland afholdt. Mødet 
blev afviklet hos Stutteri Søndergård, hvor stutteriet forud for mødet havde vist os rundt. 
Under selve mødet serverede stutteriet kaffe/te og skønne lagkager.  

Janny Sørensen åbnede mødet ved at byde velkommen til os alle. 

Janny fortalte om det forgangne år og de aktiviteter, der havde været afholdt (referater af 
flere af disse aktiviteter kan ses på www.shetland.dk under aktiviteter og på 
www.shetlandspony.dk under lokalafdelinger, Sjælland). Efterfølgende redegjorde Janny 
for Sjællandsgruppens lokale økonomi. Det er jo sådan, at de aktiviteter, som vi arrangerer 
ikke modtager tilskud fra selve avlsforeningen. Det er derfor nødvendigt at opkræve et 
gebyr ved flere af arrangementerne. I januar måned mødes de lokale kontaktpersoner 
med bestyrelsen til deres årlige møde, hvor Janny vil fortælle lidt om ”hvad der rører sig på 
Sjælland”. 

Janny efterlyste herefter hvilke aktiviteter der var ønsker om og hvem der kunne være 
interesseret i at påtage sig at få den enkelte aktivitet ført ud i livet. Følgende aktiviteter 
blev aftalt: 

 

Løvfaldstur i Dyrehaven 

Der gik rygter om at der også i år ville blive arrangeret denne tur. Og rygtet talte sandt. 
Birgitte Wind har arrangeret turen, der finder sted søndag den 26. oktober. 

Kørsel 

Poul Andersen oplyste, at der fortsat er stor efterspørgsel på kørekurser – både for 
nybegyndere, lettere øvede og øvede. Køreweekenden hos Brigitte & Erik Rasmussen 
havde været en stor succes. Det blev aftalt, at køregruppen fortsætter og Poul vil samle en 
arbejdsgruppe. Målet er at afholde 2 – 3 kurser i løbet af 2009. Måske vil der allerede blive 
afviklet et i 2008 (det bliver der, nemlig den 9. november). 

Kåringer 2009 

Anette Thorshøj kunne oplyse, at der lige var fastsat følgende datoer: Hingstekåring finder 
sted 8. – 9. maj (bemærk 2 dage). Hoppekåring finder sted 17. – 19. juli. 
Materialeprøvedag på Sjælland finder sted 11. oktober. 

”Fest uden hest” 

Man drøftede muligheden for at arrangere fællestransport til Vejle (desværre er festen 
efterfølgende aflyst p.g.a. for få tilmeldinger). 

Roskilde Dyrskue 

Anette Thorshøj efterlyser en show-koordinator til det store show. Det er snart sidste frist 
for tilmelding til showet – så det haster! Kontakt venligst Anette, hvis du har lyst til at stå 
for det! Anette efterlyser også en ny kontaktperson til skuet. Muligvis vil Palle Jensen 
gerne tage tjansen. 

http://www.shetland.dk/
http://www.shetlandspony.dk/


Store Hestedag 

Anette Thorshøj efterlyser personer til at overtage opgaven på sigt. Følgende personer har 
meldt sig til arbejdsgruppen sammen med Anette: Joan Andersen, Karen Petersen, Anne-
Grete Monk-Hansen og Palle Jensen. 

Stemning på udstillinger 

Janny havde modtaget en henvendelse fra en af dommerne ved Store Hestedag, der 
efterlyste en dialog med udstillere, der ikke forstod/var enig i bedømmelsen af den 
pågældende pony. Herefter var der en drøftelse af hvordan vi hver især oplevede 
udstillinger – og hvordan vi eventuelt ”modtog” nye medlemmer. 

Der kom også forslag om at arrangørerne gik med ”navneskilte”, så man hurtigt kunne få 
svar på eventuelle spørgsmål. 

Mønstringskursus/klargøring 

Kurset på Roskilde Tekniske Skole var en stor succes. Der var meget ros til arrangørerne 
og der var et stort ønske om at det blev gentaget næste år. Der var også stemning for, at 
deltagergebyret kunne sættes op. 

Børneafdeling/børneaktiviteter 

Der efterlyses initiativtagere/deltagere til denne gruppe! 

Deadline til årskalender for 2009 

Anette oplyste, at deadline er først i november 2008 

Stutteribesøg og medlemsmøde 2009 

Der blev rejst forslag om 2 x stutteribesøg og 1 x medlemsmøde (dette afvikles i.f.m. det 
ene stutteribesøg). Det første stutteribesøg (forår 2009) afholdes hos Poul Andersen. 

Fastelavn 

Susan Zehngraff og Jette Thelin-Kjærum forventes at arrangere fastelavn. 

Temaaften om farver (på ponyer) 

Anette Thorshøj vil høre Ian Lambert, om han kunne tænke sig at holde et foredrag for os 
om dette. 

Agilitybane 

Helle Kjersgaard havde til dagen medtaget billeder af foreningens nye agilitybane, som 
Lone Døngart og Peter Mortensen har lagt jorde til. Det er et virkelig flot arbejde, som de 
har udført. Nyheden blev modtaget med stor jubel! 

Kåringskursus med Jørgen Finderup 

Desværre blev det planlagte kursus med Jørgen Finderup aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. 
Men vi som havde tilmeldt os er fortsat meget interesseret. Anette Thorshøj foreslog derfor 
muligheden for at afholde et sådant kursus med en eller flere andre avlsforeninger. 

Kontaktperson for Sjælland i det kommende år 



Janny blev igen valgt – og med stort bifald! Janny påtager sig gerne opgaven endnu et år, 
men mener, at tiden snart må være moden til at en anden person påtager sig opgaven. Så 
har du mod på denne opgave, så tag en snak med Janny om hvad det indebærer. 

HUSK at alle grupper referer til kontaktpersonen for Sjælland, der er Janny Sørensen. Det 
er også hos Janny man konfererer datoer for arrangementer – ”så vi ikke spænder ben for 
hinanden” 

Eventuelt 

Endnu en gang blev problematikken omkring at nogle stambogsførte shetlandsponyer 
sælges til alt for lave priser drøftet. Hvad liv kan en næsten ”gratis” pony forvente at få? 

Referent Helle Kjersgaard 


