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NEW FORESTPONIEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ  14.1.2013  
Suomen Hippos ry    MMM vahvistanut xx/xx 

   
1. Johdanto 

 

Suomen Hippos ry on Euroopan Yhteisön hevosjalostusta koskevien säännösten mukaisesti hyväksytty 

jalostusjärjestö, joka pitää Suomessa New Forestponien kantakirjaa. New Forest ponien osalta noudatetaan 

rodun alkuperäkantakirjan, The New Forest Pony Breeding and Cattle Society:n (NFPB&CS) vaatimuksia. 

Kantakirjaan merkitään ponien polveutumista ja jalostusarvoa koskevia tietoja. Yhdessä jäsenjärjestöjensä, 

hevosjalostusliittojen, kanssa Suomen Hippos vastaa ponien kantakirjaan merkitsemisestä. Suomen Hippos 

järjestää yhdessä jäsenjärjestönään olevien rotuyhdistysten kanssa näyttelyitä ponien jalostusarvostelua 

varten. 

Kantakirjaan merkitty poni voidaan siirtää ylempään kantakirjaluokkaan jalostusarvostelun perusteella. 

Jalostusarvioinnissa arvostellaan rakenne, liikkeet ja terveydentila. Vakavat perinnölliset sairaudet ja muut 

viat, jotka heikentävät hevosen ja sen jälkeläisten hyvinvointia, voivat estää ponin käytön jalostukseen. 

Jalostusarvioinnin perusteella määräytyvä palkintoluokka osoittaa ponin odotettavissa olevaa tai todettua 

tasoa jalostuksessa. 

 

 

2. Jalostustavoite 
 
Tavoitteena on tuottaa alkuperämaan rotumääritelmän ja polveutumisvaatimukset 

täyttäviä puhdasrotuisia poneja. Niiden tulee olla rakenteensa, liikkeidensä ja luonteensa 

puolesta sopivia monipuoliseen hevosurheilukäyttöön sekä aikuisille että lapsille. Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää alkuperäisen New Forest -ponityypin säilyttämiseen. 

 
2.1 Rotumääritelmä 
 

Säkäkorkeus  

Enimmäissäkäkorkeus 148 cm. Alarajaa ei ole, mutta New Forest -ponit ovat harvoin alle 120 cm. Yli 

148 cm säkäkorkeudeltaan olevaa ponia ei voida merkitä peruskantakirjaan. Myöskään kyseisen 

ponin jälkeläisiä, jotka on siitetty sen jälkeen kun poni on virallisesti mitattu ylikorkeaksi, ei voida 

merkitä koskaan peruskantakirjaan. 

Väri  

New Forest -ponit voivat olla minkä värisiä tahansa, paitsi eivät kirjavia tai sinisilmäisiä voikkoja 

(BEC eli Blue Eyed Cream). Voikot hyväksytään ainoastaan tammoina tai ruunina. Ruunikon eri sävyt 

ovat yleisiä. Valkoiset merkit ovat sallittuja ainoastaan päässä ja jaloissa. Poni ei ole 

kantakirjauskelpoinen, jos sillä on valkoisia merkkejä vaaleanpunaisella iholla pään takana tai 

kintereen ja etupolvien yläpuolella, paitsi jos ne ovat arpia. Myöskään kyseisen ponin jälkeläiset 

eivät tule koskaan olemaan kantakirjakelpoisia New Forest -poneja. Jalostukseen hyväksytyllä oriilla 

ei saa olla sinisiä silmiä / sinistä silmää. 

Tyyppi  

New Forest -ponin tulee olla vankkarakenteinen, ratsutyyppinen ja sillä on selkeä ponileima. 

Isommat ponit kykenevät kantamaan aikuista, vaikka ovatkin riittävän kapeita, jotta lapsi kykenee 

ratsastamaan niillä. Pienet ponit ovat yleensä kevytrakenteisempia ja jalompia kuin isot. 
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Rakenne  

Ponilla tulee olla hyvin kaulaan liittynyt ponimainen pää. Pään ja kaulan liittymä saa olla 

rotutyypillisesti paksu. Lapa on pitkä ja viisto. Runko on syvä, takaosa voimakas. 

Jalat ja kaviot  

Jalkojen tulee olla suorat ja hyväasentoiset, luuston vahva, kavioiden hyvälaatuiset, kovat ja 

pyöreät. 

Liikkeet  

Irtonaiset, tarmokkaat ja suorat, ei liioitellut liikkeet. 

Luonne  

Ihanteellinen luonne, avoin, rohkea ja helppo kouluttaa. 

 
 
3.Kantakirja 

 

Ponien jalostuskäyttö edellyttää luotettavaa tietokantaa, jossa yksilöiden polveutumisen oikeellisuus on 

varmistettu sekä tunnistetiedot että omistus- ja hallintaoikeudet on todennettu. 

Kantakirjaan merkitään tietoja ponien polveutumisista ja tuntomerkeistä.  

 

Kantakirjaan merkitsemisestä annetaan ponin omistajalle Euroopan Yhteisön säännösten mukainen 

hevospassi. Komission asetuksella 504/2008 määrätään tunnistamisasiakirjasta (hevospassi). Maahan 

tuodun ponin alkuperäiseen passiin tehdään merkintä kantakirjaan merkitsemisestä.  

 

Maahantuodut ponit merkitään rodun kantakirjan sisällä siihen kantakirjan luokkaan, jonka vaatimukset ne 

täyttävät ja joka vastaa samaa luokkaa, johon ne on syntymä- ja/tai tuontimaassaan merkitty. Poni voi 

rotukohtaisten vaatimusten mukaisesti nousta ylempään kantakirjaluokkaan, mikäli se esitetään 

jalostustarkastuksessa.    

 
New Forest -ponien kantakirja 

 

New Forest -ponien kantakirjaan merkitään Suomessa syntyneet varsat, jotka polveutuvat puhdasrotuisista 

New Forest -poneista.  NFPB&CS:n (The New Forest Pony Breeding and Cattle Society) hyväksymistä 

kantakirjoista polveutuvat tuontiponit merkitään kantakirjan siihen luokkaan, jonka vaatimukset ne 

täyttävät ja joka vastaa samaa luokkaa johon ne on syntymämaassaan merkitty. Kantakirjaan 

merkitsemisestä tulee merkintä ponin alkuperäiseen tunnistusasiakirjaan. 

 

Puhdasrotuisten New Forest –ponien kantakirjaan merkittävällä New Forest -ponilla saa olla korkeintaan 

6.25 % Golden Wonder (GW) -sukua. New Forest –poni, jolla on 6.25 % GW-sukua, voidaan merkitä 

kantakirjaan vain, jos se tyypiltään täyttää New Forest -ponin vaatimukset ja se on syntynyt viimeistään 

31.12.2012. Sen jälkeen syntynyttä ponia, jonka toisella tai molemmilla vanhemmalla on GW-sukua yli 6,25 

%, ei voida merkitä puhdasrotuisten New Forest –ponien kantakirjaan, vaikka jälkeläisen GW-% on 6,25 % 

tai alle. 

New Forest –ponien kantakirja koostuu pääosastosta ja ylimääräisestä osastosta. Pääosasto jakaantuu 

kahteen luokkaan. 
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Luokka 1 

Vähintään 2-vuotiaat oriit ja vähintään 4-vuotiaat tammat, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: 

 

- isäori on hyväksytty jalostusarvostelussa   

- säkäkorkeus enintään 148 cm 

- yksilö on esitetty jalostusarvostelussa ja se on saavuttanut luokkaan 1 asetetut 

vähimmäisvaatimukset  

- yksilö on hyväksytty eläinlääkärintarkastuksessa 

 

Luokka 2 

Kaikki Suomessa syntyneet, puhdasrotuiset, jalostukseen hyväksytystä isäoriista polveutuvat, 

rotumääritelmän mukaiset varsat, joiden polveutuminen on varmistettu dna-testillä, merkitään 

luokkaan 2.  

 

Ylimääräinen osasto (X-sektio) 

Kantakirjan ylimääräisen osaston X-sektioon merkitään puhdasrotuiset New Forest –ponit, joiden 

polveutuminen on varmistettu dna-testillä ja 

- joilla on ei-sallittuja valkoisia merkkejä. 

- jotka on mitattu säkäkorkeudeltaan yli 148 cm. 

- jotka polveutuvat oriista, joita ei ole hyväksytty jalostukseen tai muulla tavoin eivät täytä 

polveutumisvaatimuksia. 

 

Näiden ponien tunnistusasiakirjassa tulee näkyä merkitä siitä, että kyseisiä poneja ja niiden jälkeläisiä ei 

voida merkitä kantakirjan muihin luokkiin. Ponin kuuluminen X-sektioon merkitään näkyvään paikkaan 

hevospassin etusivulle. 

 

 


