
Årets ildsjæl og Årets medlem  

Hvem skal hædres som Årets ildsjæl og hvem er Årets medlem  

i Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark?  

 

Det er jo titler, der er tradition for at uddele ved årets generalforsamling. Mange har indsendt forslag, og 

blandt disse har bestyrelsen udvalgt følgende til kandidater til afstemning blandt medlemmerne. Udvælgelsen 

er sket på baggrund af, hvem der har modtaget flest indstillinger. 

 

Kandidater til ”Årets medlem”: 

1.       Stutteri Dorthealyst ved Marianne Seidenfaden er nomineret for stor show-succes både in-hand og 

ridden med ponyerne D. Sarah, D. Rachel the 2end og D. Peptalk. 

2.       Stutteri Thers ved Morten og Bjarne Thers er nomineret for deres show-succes med T. Jesse James, T. 

Rock and Roll og T. Dazzling Doll, og for altid at have et bredt udvalg af ponyer med i byen igennem en 

showsæson. 

3.       Stutteri Valhalla ved Karen B. Olsen og Carl Trock er nomineret for deres succes i ridesporten med V. 

Zorro og på showbanerne med V. Vanessa, samt for leasing af hingste fra Wales, som andre avlere har haft 

mulighed for at benytte. 

 

Kandidater til ”Årets ildsjæl”: 

1.       Jette Granhøj nomineres for altid hurtig opdatering af hjemmeside/facebooksider, samt inddragelse af 

medlemmer i sin søgen af billeder til forsiden. 

2.       Det sjællandske aktivitetsudvalg (Nana Sørensen og Vicky Stolberg) nomineres for deres fælles rideture 

til Hedeland/Svinø, planlægning af show på Roskilde Dyrskue og fællesspisning på dyrskuet. 

3.       Rebecca Thers nomineres for mange timer som fotograf ved showbanerne og nu redaktør på 

nyhedsbrevet. 

4.       Kerstin Berglind nomineres for altid at have et hurtigt og venligt svar på alverdens forespørgsler, samt 

for stort engagement i både welsh og MogM regi, som welshmedlemmer drager fordele af. 

  

 

Nu er det op til jer, kære medlemmer, hvem der i år skal hædres! 

 

Send en mail til Heidi Borch heidiborch85@gmail.com med din stemme til hver af de to titler senest d. 19/3 

2017. Resultatet offentliggøres på generalforsamlingen den 25. marts 2017. 

 

NB: Det er naturligvis kun medlemmer af foreningen, der kan afgive stemmer. 

 

 

 


