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Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark  
Bedømmelser, påklædning og adfærdsregler  

 

 

 

Dommeres habilitet  
 

Som avlsforening er vi afhængige af, at medlemmerne altid føler stor tillid til foreningens egne 

dommere, og til dommere, som inviteres fra WPCS og søsterforbund i Europa. Ingen udstiller må 

opleve at bedømmelser er baseret på usaglige hensyn. Derfor har foreningen beskrevet i sine love, 

at ”Dyr kan ikke udstilles, såfremt der er inhabilitet mellem dommeren og dyret/udstilleren. For 

eksempel hvis dommeren har opdrættet eller ejet dyret” 

 

Reglen gælder ved kåring og foreningsshow, men den bør også være vejledende for shows og 

udstillinger, som foreningen ikke er vært for, for eksempel private arrangementer for welsh ponyer 

og cobs, føl- og plageskuer for ponyracer samt Mountain & Moorland shows.  

 

Det har tidligere været praktiseret, at den ene dommer kunne forlade ringen under bedømmelse af 

en klasse, hvor et dyr, som dommeren har opdrættet, har stillet til bedømmelse. Denne løsning bør 

kun bruges ved force majeure. En dommer bør ikke være dommer og udstiller ved det samme 

arrangement.  

Generalforsamlingen finder at kåring og show er to forskellige aktiviteter, og at den/de danske 

kåringsdommer(e) derfor kan udstille i showklasser om søndagen.  

 

For at minimere risikoen for at usaglige hensyn indgår i dommerens bedømmelse, når udenlandske 

dommere inviteres til at dømme i Danmark, anbefaler bestyrelsen at indkvartering forud for showet 

ikke foregår privat hos medlemmer, der udstiller ved det pågældende arrangement. Efter 

bedømmelsen er der intet til hinder for privat indkvartering og samvær.  

 

Ved kåring og foreningsshows får dommeren ikke udleveret katalog over de udstillede dyr, før alle 

bedømmelser er færdige. Af samme grund bør ponyernes navne og afstamning ikke speakes mens 

bedømmelsen foregår, men først når dommerne har oprangeret klassen.  

 

 

Dommeres transport og ophold  
 

Udenlandske dommere får dækket transportomkostninger og indkvarteres privat eller på hotel efter 

bestyrelsens beslutning. Herudover ydes der ikke nogen form for honorering. En privat logivært kan 

få dækket udlæg til forplejning af dommeren efter regning samt kørselsgodtgørelse til og fra 

showpladsen efter statens lave takst.  

 

For danske dommere udbetaler foreningen kørselsgodtgørelse efter statens lave takst, med mindre 

transport dækkes af anden arrangør, for eksempel dyrskue eller plageskue.  

 

 

Dresscode for dommere  
 

En dommer repræsenterer både sig selv og foreningen, og bør altid være velklædt i ringen. Men der 

er stor forskel på begrebet ”velklædt” i henholdsvis Storbritannien og Danmark.  

 

I Storbritannien forventes det at kvindelige dommere er klædt i kjole eller dragt og hat. En ”smart” 

dragt med bukser og jakke kan accepteres, men ikke cowboybukser eller ”camping outfit”. Mandlige 

dommere er klædt i jakkesæt med krave, slips og en ”pind” (kort stok uden hoved). Ligeledes bæres 

der en bowlerhat undtagen i meget godt vejr, hvor en panamahat vil blive accepteret. I tilfælde af 

dårligt vejr kan dommeren bære en præsentabel regnfrakke eller lignende.  

 

Når foreningen afholder kåring og foreningsshows, bør danske dommere og dommersekretærer 

matche denne påklædning, da disse arrangementer er sammenlignelige med britiske shows.  
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Knapt så stilfuldt behøver påklædningen at være, på for eksempel dyrskuer og plageskuer. Det 

skyldes dansk tradition for en lidt mere afslappet påklædning blandt dommere generelt. 

Påklædningen bør dog stadig være præsentabel, og inkludere brug af hat.  

 

Når bedømmelse af en klasse er afsluttet tager mandlige dommere hatten af, og dommeren deler 

rosetter ud til de udstillede dyr, inden man fortsætter med den næste klasse. På nogle dyrskuer sker 

uddeling af rosetter dog først senere, i forbindelse med oplæsning af karakteristik.  

 

 
Britisk dommer outfit. Mindre kan gøre det ved danske dyrskuer og plageskuer, men påklædningen 

skal stadig være ”pæn” for dommere og dommersekretærer. 

 

 

Dresscode for udstillere  
 

Der har gennem den danske welshforenings historie været forskellige traditioner for dresscode ved 

udstillinger. I mange år har hvidt tøj været normen, men i de senere år er der blødt meget op på 

den danske dresscode.  

 

I dag kan man tale om to dominerende stilretninger:  

 

Dyrskue outfit: Hvide bukser og hvid skjorte med slips eller hvid T-shirt /sweatshirt med 

foreningslogo samt kondisko. Aldrig korte bukser, uanset hvor varm sommeren er!  

 

Britisk show outfit: Ensfarvede bukser med matchende skjorte, slips og eventuelt vest eller 

tweedjakke afhængig af vejr og temperatur. Hertil bruges korte støvler eller kondisko. Nogle 

udstillere bruger endvidere sixpence, men aldrig en cap!  

 

På dyrskuer kan påklædningen evt. kombineres mellem de to stilarter, så der anvendes hvide bukser 

og hvid skjorte, samt ”britisk” vest og slips. Den enkelte udstiller er dog selv forpligtet til at kende 

eventuelle regler eller normer for showets/udstillingens dresscode.  

Stutterireklamer på tøjet er ikke tilladt i showringen.  

 

 
Til venstre: Dyrskue outfit. I midten og til højre: To eksempler på Britisk Show outfit 
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Adfærd i showringen  
 

Udstilleren er, ligesom dommeren, en repræsentant for foreningen og bør derfor udvise en høflig 

adfærd i og udenfor ringen, både overfor dommer og ringsteward / dommersekretær, og overfor 

andre udstillere. Dårlig opførsel giver foreningen et dårligt ry.  

 

Ponyen eller cob’ens velbefindende er altoverskyggende, og ingen halt, syg eller overvægtig pony / 

cob må fremvises til et show eller i en klasse. Dommeren har derfor ret til at bede en udstiller forlade 

ringen, såfremt ponyen / cob’en ikke opfylder denne norm.  

 

Udstillerne forventes at have sat sig ind i showets/udstillingens regler. Det er udstillerens ansvar at 

sikre sig at de er i ringen til rette tid, og man kan ikke forvente at et show eller dets dommere 

forsinker en klasse, fordi man er kommet for sent. Udstillere skal sikre sig at de bærer det korrekte 

nummer på dyret, der udstilles.  

 

Udstillere skal til enhver tid følge anvisninger fra dommer eller ring-steward / dommersekretær. 

Ingen udstiller må forlade ringen medmindre tilladelse hertil er givet af dommeren via ringsteward / 

dommersekretær.  

 

Overdreven brug af kunstige hjælpemidler (f.eks. plastikposer, overdreven brug af pisk, 

dåser/flasker med sten i m.v.), der har til formål at ophidse dyret der fremvises, er ikke acceptabelt 

såfremt det påvirker andre dyr end udstillerens eget. Dommeren kan bede udstillere om at forlade 

ringen uden at blive bedømt, såfremt de ikke udviser passende hensyn til andre udstillere.  

 

 

Ponyens / cob’ens udrustning  
 

På nogle dyrskuer stilles der krav om, at alle ponyer og heste skal fremvises iført trense, bortset fra 

føl. Udstillere må selv undersøge hvilke regler, der gælder for det pågældende skue. Spørg evt. 

racerepræsentanten.  

 

At pålægge trense på hopper af sec. A, C og D strider imod de walisiske traditioner, idet hopper i 

disse sec. normalt fremvises i hvid showgrime – flettet eller rebgrime (som kan være med kæde). 

Det samme gælder for føl og ungdyr i de tre sec. Udstillere kan dog altid vælge at fremvise hopper 

iført trense, men da bør det være en trense med engelsk næsebånd (aldrig uden næsebånd, eller 

med kombineret eller krydsnæsebånd).  

 

Hingste på 2 år og ældre vises altid i trense med trensebid eller hingstebid af gummi eller metal. Ved 

foreningsarrangementer skal fremviseren af en hingst altid være fyldt 14 år. Der kan gælde andre 

regler ved arrangementer udenfor foreningen.  

 

I sec. B og WPBR er det normalt at vise både hopper og hingste iført trense med alm. trensebid, eller 

for hingstene, et hingstebid. Føl og plage i disse sec. fremvises i lædergrime.  

 

Bortset fra WPBR fremvises welsh ponyer og cobs aldrig med flettet man og hale! Overskydende hår 

ved ører og kæber klippes væk, og man og hale trimmes så det ser naturligt ud. Hverken man eller 

hale må være klippet lige over. På sec. C og D trimmes halen så den danner en spids, der slutter lidt 

under hasen. På sec. A og B må halen være lidt længere. Manen trimmes så den er ca. 2-3 

håndsbredder lang og ikke kan ses fra ponyens / cob’ens manfrie side. Kode-hår klippes ikke.  
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   Eksempel på veltrimmet cob hoppe med     Eksempel på sec. B hoppe pålagt  

   hvid showgrime m. kæde.     lædershowtrense m. gummistangbid  

   Vinder af Ysselvliedt-statuetten i 2012 for  

   bedst klargjorte pony / cob ved kåringen 

 

 

  
   Eksempel på veltrimmet sec. A med hvid     Eksempel på sec. C hingst pålagt 

   showgrime u. kæde      lædershowtrense med hingstebid 
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