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1. Bestyrelsens arbejde 2016-2017  
 

Regler for bestyrelsens virksomhed 
 
Bestyrelsen tegnes udadtil af formanden. 
 
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger, som godkendes og underskrives på førstkom-
mende bestyrelsesmøde. Der udarbejdes et mødereferat til offentliggørelse for foreningens med-
lemmer. 
 
Som medlem af bestyrelsen er man loyal overfor bestyrelsens beslutninger, og bestyrelsen frem-
står som én enhed udadtil. 
 
Bestyrelsesmedlemmer skal iagttage almindelig tavshedspligt om bestyrelsens drøftelser, når det 
af sagens indhold er åbenlyst, at der påkræves fortrolighed. 
 
Bestyrelsen varetager medlemmernes og foreningens interesser – ikke personlige interesser. 
 
Beslutninger foretages ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt der er stemmelighed er forman-
dens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i debatter på sociale medier på nettet, når det, ud fra sagens 
karakter og indhold, er formålstjenstligt at bidrage med en foreningsvinkel på det, der debatte-
res. Her ud over står det bestyrelsesmedlemmer frit at deltage i debatter som privatpersoner. 
 
Bestyrelsen får refunderet kørselsudgifter til bestyrelsesmøder samt møder i Landsudvalget m.v. 
til statens lave takst. Såfremt betalingsbro eller færge skal anvendes, refunderes udgifterne hertil 
mod aflevering af kvittering for udgiften.  
 
Der henstilles til, at bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt arrangerer samkørsel når foreningen 
skal betale kørselsudgifter. 
 
Der henstilles til, at bestyrelsesmedlemmer deltager i generalforsamlingen og det årlige kårings-
arrangement. 
 
Der ydes ikke kørselsgodtgørelse eller betaling af udgifter til bro eller færge i forbindelse med 
deltagelse i generalforsamling samt kåring. Dog vil der, til såvel bestyrelsesmedlemmer som til 
øvrige medlemmer af foreningen, blive ydet kørselsudgifter til personer som har langvarige, obli-
gatoriske opgaver i forbindelse med kåring eller foreningsshow, såfremt disse ikke samtidig del-
tager som udstillere. Samkørsel skal anvendes, hvor det er muligt. 
Bestyrelsen modtager ikke honorar for arbejdet. Samme regel gælder for udvalg nedsat af gene-
ralforsamlingen eller bestyrelsen.  
 
Bestyrelsesmedlemmer deltager i morgenbriefing, frokost samt aftensarrangement uden bereg-
ning i forbindelse med kåring og generalforsamling. 
 
Bestyrelsen inviterer æresmedlemmer til middag i forbindelse kåring og generalforsamling. Der 
ydes ikke kørselsgodtgørelse til æresmedlemmer. 
 
Bestyrelsesmedlemmer såvel som alle øvrige medlemmer kan kun få refunderet udlæg mod 
fremsendelse af udgiftsbilag og kvitteringer. Der skal anvendes bilag optrykt som bilag nr. 9. 
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Mål for bestyrelsesarbejdet i 2016-2017  
Bestyrelsen fik ved generalforsamlingen i 2016 opbakning til at igangsætte arbejdet med en ud-
viklingsplan, der skal muliggøre at foreningen kan blive væsentlig større ved i højere grad at 
samle alle Welsh interesserede.  

Bestyrelsen har igangsat dette arbejde, og forventer at inddrage medlemmerne i processen frem 
mod en beslutning ved generalforsamlingen i 2018.Ansvarsfordeling i bestyrelsen  
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Formand 
Carl Trock  X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Næstformand 
Lars Frandsen     X  x              

Kasserer 
Morten Thers X   X          X      

Sekretær 
Kerstin Berglind         X     X   X X   

Bestyrelsesmedlem 
Tina Christensen   x            X     

Bestyrelsesmedlem 
Heidi Borch   x       x      x     

Bestyrelsesmedlem 
Susanne Agersnap             X x      

Betina Hansen og 
Vicky Stolberg                  x x 

Jette Granhøj 
       X            

Maiken Holm 
               X    

Charlotte Jensen 
Marianne Seidenfa-
den 

     X              

Keld Frandsen 
Brian Laulund-
Pedersen 
 
Bjarne Thers 
Bent Thygesen 
Carl Trock 

    X               

 
Rebecca Thers            x        
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Henriette Mailund og 
Britt Nielsen 

      x             

 
 
Suppleanter til bestyrelsen:  Vicky Stolberg og Hanne Larsen  
Revisor:    Anja Vogelsang 
Revisor suppleant:   Karen B. Olsen  

Bestyrelsens arbejdsopgaver  
 
Avl, internationalt samarbejde (CT ) 

Dommere til foreningsshows og kåring (Fælles beslutninger i samråd med avlsudvalg) 

Ansvar for dommerrejser og -besøg (CT + TC) 

Kontakt til myndigheder (SEGES/Landsudvalget CT) 

Regnskab, budget fra udvalg, indkøb (MT og CT) 

Div. henvendelser og ansøgninger til foreningen (CT ) 

Kontakt til sponsorer (CT, SA og MT) 

Indkøb af rosetter og ærespræmier til foreningsshows (SA + HBJ) 

Kontakt til nye medlemmer, medlemsliste (TC ) 

Sponsoraftaler (CT, SA og MT) 

Registrering af hopper til WPBR avl (CT og avlsudvalget ) 

Mødeindkaldelser mm. (KB og CT) 

Mødereferater (KB) 

 

Kåring (fælles) 

� Invitation og praktiske informationer (KB) 
� Kåringskatalog (KB) 
� Korrekturlæsning på katalog (udpeges ad hoc) 
� Kåringsplads 2016 (LF ) 
� Sekretariat (KB + fælles) 
� Oversættelse og renskrift af kåringsbeskrivelser (CT + TC) 
� Kontakt indehavere af vandrepokaler (SA + KB) 
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Udgivelse af Nyhedsbreve (CT +Rebecca Thers) 

Udgivelse af Årbog (CT, Henriette Mailund og Britt Niensen ) 

Indsamle og beregne udstillingsresultater til Egetoftepokal og Valhallapokal (Betina Hansen og 
Vicky Stolberg) 

Indsamle og beregne ride- og køreresultater til Årets Welsh Pony (Betina Hansen og Vicky Stol-
berg) 

Kontakte tidligere medlemmer med henblik på fornyelse af medlemskab (TC ) 

Koordinering med Welshbutikkens administrator om fremstilling af merchandise. (HBJ ) 

 

Formandens opgaver 
 

• Foreningens ansigt udadtil og er ansvarlig for bestyrelsens arbejde 
• Besvare telefonopkald samt kvittere for modtagelse af / besvare mails indenfor rimelig 

tidshorisont 
• Formanden udarbejder dagsorden i samarbejde med sekretær inden udsendelse 
• Godkender al ekstern kommunikation inden udsendelse og skriver indlæg til nyhedsbreve 

 

Næstformandens opgaver 
 

• Assisterer/aflaster formanden i arbejdet 
 

Kassererens opgaver 
 

• Generel kontrol med foreningens økonomi 
 
      Følgende konteringer skal kunne redegøres for: 

- Kontingent: A (privat, familie), B, C & D medlemskab 
- Kåring 
- Foreningsshows 
- Welsh butik: Varekøb, -salg, porto 
- Medlemsinformationer: porto 
- Årbog: annoncer, porto, trykning 
- Sponsorater: Sponsorater, ærespræmier til private arrangementer, underlag m.v. 
- Skuedommere og aspiranter: Kørselsgodtgørelse og fortæring 
- Renter 
- Licensgebyrer 
- Diverse 
- Investeringer 
- Kontorartikler 
- Kontingent til SEGES, heste 
- Møder: Kørselsgodtgørelse og fortæring 
- Generalforsamling 
- Kontormaskiner 
- Web 
- Tab på debitorer 
- Regnskabsassistance 
- Avlsudvalg 
- Aktivitetsudvalg 
- Stambogsudvalg 
 

• Betaling af regninger samt udeståender efter bilag 
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• Indsamling af budgetter fra udvalg og arbejdsgrupper 
• Bestyrelsen orienteres om foreningens økonomi på hvert bestyrelsesmøde (kvartalsregn-

skaber) 
 

Medlemsadministrators opgaver 
 

• Besvare henvendelser fra potentielle nye medlemmer med fremsendelse af interessebrev 
via e-mail/brev 

• Kontrollere indbetalinger på bankkonto samt fremsende medlemsnummer pr. e-mail/brev 
efter betaling af kontingent 

• Oprette nye medlemmer i den elektroniske medlemsliste på welshdata.dk 
• Arkivere medlemsliste ultimo året, til brug for historien.  

Sekretærens opgaver 
 

• Indsamler emner til bestyrelsesmøder inkl. kommentarer og bilag 
• Udsender dagsorden til bestyrelsesmøder pr. e-mail ca. 1 uge før bestyrelsesmøde 
• Skriver referater fra bestyrelsesmøder  
• Udsender referater til godkendelse, så vidt det er muligt 14 dage efter møde. Efter besty-

relsens godkendelse klargøres referat til eksternt brug og uploades på welshdata 
• Sender bestyrelsens arrangementer til kalender på welshponyer.dk  
• Udarbejder indkaldelse til generalforsamling 
• Sender invitation ud til foreningens æresmedlemmer til deltagelse i generalforsamling og 

kåringsfest i samarbejde med formanden 
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2. Bestyrelsens forventninger til webmaster og faste udvalg 
 

Webmaster 

 
Webmaster redigerer og vedligeholder foreningens hjemmeside ud fra følgende retningslinjer:  
www.welshponyer.dk, samt facebooksiderne ”Welsh Ponyer og Cobs i Danmark” og ”Info fra 
Welsh Pony og Cob avlen i Danmark” er foreningens ansigt udadtil. Derfor skal indholdet fremstå 
som foreningens officielle holdninger og præsentere foreningen på en oplysende, saglig og sober 
måde. 
 
Det er en helt gennemgående hovedregel, at der ikke kan præsenteres ponyer, som ikke er regi-
strerede med welsh afstamning. Hverken i salgsannoncer, forsidens fototemaer, eller i udstillings- 
og brugsresultater. Formålet med håndhævelse af denne regel er, at Welsh Pony & Cob Avlen 
udadtil fremstår som en garant for avl af kvalitetsponyer, bl.a. gennem kåring af avlsdyr og regi-
strering af afkom. 
 
Grafisk layout 
Hjemmesidens layout bestemmes af webmaster og bestyrelsen i forening. Layoutet skal til enhver 
tid fremstå sådan, at det er tydeligt at det er foreningens officielle side.  
 
Der sikres en let og enkel manøvrering mellem forside og linkede undersider. Den praktiske ad-
ministration heraf besluttes af webmaster. 
 
Links til fremmede hjemmesider er forbeholdt foreningens medlemmer, søster- og moderforenin-
ger, sponsorer, samt tidligere medlemmer som har betalt for oprettelse af link. Andre links kan 
optages efter beslutning i bestyrelsen på webmasters indstilling. 
 
Generel information 
Hjemmesiden skal udbrede kendskabet til welsh ponyer og cobs. Ved at præsentere racen i dens 
historiske lys, samt de resultater der i dag opnås i både avl og brug, giver vi de interesserede 
besøgende et indblik i racens alsidighed, og opnår derved flere potentielle købere / avlere / med-
lemmer. 
 
Der arkiveres udstillingsresultater med angivelse af udstillingsdato, dommer samt opnåede resul-
tater. Resultater skal indeholde informationer om de udstillede ponyer / cobs’ far, mor og morfar 
samt evt. udstiller. 
 
Til den generelle information hører en aktivitetskalender over foreningens egne aktiviteter, samt 
arrangementer, som kommer til webmasters kendskab, og hvis målgruppe er foreningens med-
lemmer.  
 
Annoncer 
Der kan optages salgsannoncer for foreningens medlemmer og køberannoncer for alle interesse-
rede. Webmaster påser at salgsannoncer opfylder kravene til afstamningsoplysning. 
 
Endvidere kan der optages annoncer for sponsorer efter nærmere aftale og regler for sponsorater 
(se vilkår under afsnit 4). 
 
 
Hingstekatalog 
Der offentliggøres Hingstekatalog, indeholdende de hingste som hingsteejerne, der er medlem af 
foreningen, ønsker at stille til rådighed for fremmede hopper. Hingstene skal være kåret, avls-
godkendte eller have dansk eller udenlandsk licens. 
 
Hingstene offentliggøres sektionsvis med kåringsbeskrivelse, evt. materialprøveresultat samt fo-
to.  
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Avlerfortegnelse 
Medlemmer som ønsker optagelse på avlerfortegnelse skal selv vedligeholde kontaktinformationer 
via medlemslogin på welshdata.  
 

Avlsudvalg 
 
Avlsudvalgets opgave består af flere elementer: Dels at ”overvåge” standarden og udviklingen i 
den danske avl, dels at vejlede bestyrelsen i beslutninger vedr. dommervalg, avlsstrategiarbejde 
m.v. Og endelig er det udvalgets ansvar at vejlede foreningens medlemmer generelt i avls-
spørgsmål. 
 
Udvalget forventes at afholde møder efter behov.  
Avlsudvalget fremsender mødereferater til bestyrelsen efter hvert møde samt fremsender eks-
ternt referat/beretning til brug i nyhedsbreve og årbog. 
 
 
Medlemmerne i avlsudvalget vælges på generalforsamlingen og bør have mindst 10 års erfaring 
som Welsh avler og gerne som dommer. 

Aktivitetsudvalg 
 
Valg til landsdelenes aktivitetsudvalg sker på generalforsamlingen, men alle medlemmer er vel-
komne til at arbejde i aktivitetsudvalgene i landsdelene. 
 
For aktiviteter, som koster foreningen penge, skal der indleveres budgetønsker til godkendelse 
hos kassereren inden arrangementet offentliggøres. Der kan efter ansøgning bevilges et beløb på 
max. 1500 kr. pr. aktivitet. 
 
Arrangementer hvortil foreningen yder tilskud skal være åbne for alle medlemmer. Arrangemen-
ter kan åbnes for ikke-medlemmer efter godkendelse i bestyrelsen. 
  

Hingstelisteadministrator 
 
Hingstelisteadministrator udpeges af bestyrelsen og kan være en person udenfor foreningen. 
 
Administratoren skal besvare spørgsmål fra medlemmerne om registrering og stambogsføring ved 
brug af hingste med dansk kåring, avlsgodkendelse og livstidslicens. 
 
Når et medlem ansøger om livstidslicens til en hingst, tjekker administrator op på at alle formali-
teter er i orden, dvs. veterinærskema, faderskab og indbetaling af licensgebyr. 
 
Når alle formaliteter er i orden indsender administratoren godkendelse til SEGES på nyoprettede 
hingste og mærkat til pas på tildeling af livstidsavlslicens til hingsteejer. Hingstelisteadministrator 
orienterer bestyrelsens kontaktperson, som herefter sender et kvitteringsbrev til hingsteejer 
 
Eventuelle spørgsmål der har karakter af avlsrådgivning, henvises til avlsudvalget. 
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Stambogsudvalg 
 
Stambogsudvalgets opgave omfatter indsamling, indtastning og vedligeholdelse af data over 
welsh ponyer og cobs, som fødes i Danmark. Indtastning foregår i databasen på welshdata.  
 
For ponyer og cobs, der registreres i Welsh Stud Book samt i AI og IR registrene sker indsamlin-
gen af data via de til foreningen fremsendte stambøger fra WPCS. For ponyer og cobs der regi-
streres på SEGES, sker indsamlingen ved opslag på Hestedata, som foreningen har adgang til. 
 
Stambogsudvalget aflægger beretning på generalforsamlingen. 
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3. Retningslinier for sponsorer og tilskud til brugsponyer  
 

Firmasponsorater til foreningen 
Sponsoraftaler med virksomheder forhandles af formanden og godkendes af den samlede besty-
relse.  
 
Sponsoraftaler bør normalt være 1 årlige og løbe et fuldt kalenderår.  Betaling for aftalen skal 
indsættes på foreningens hovedkonto (ved kasserer) senest en måned efter aftalens indgåelse. 
Når beløbet er modtaget giver kassereren besked til webmaster og udstillingsansvarlige, der her-
efter effektuerer aftalen på web, kataloger og årbog. 
 
Alle kontrakter arkiveres i formandsarkivet. 
 
Priser og vilkår for firmasponsorater: 
 
 Pris pr. år Indhold 

 
Platin 15.000 • Firmalogo og link på welshponyer.dk 

• ½ side farveannonce i foreningens Nyhedsbreve  
• 1/1 side farveannonce i Welsh Årbog 
• 1/1 side annonce i kataloger til foreningsshows og kåring 
• Adgang til opstilling af udstillingsbod, skilte og bannere ved for-

eningsarrangementer (firmaet er selv ansvarlig for opstilling og ned-
tagning samt bemanding) 

• Sponsering af en supreme championatsklasse ved foreningsshows og 
kåring 

• Logo på foreningens velkomstbrev til nye medlemmer 
 

Guld 10.000 • Firmalogo og link på welshponyer.dk  
• Firmalogo på foreningens Nyhedsbreve  
• 1/1 side farveannonce i Welsh Årbog 
• 1/1 side annonce i kataloger til foreningsshows og kåring 
• Sponsering af en supreme championatsklasse ved foreningsshows og 

kåring 
 

Sølv 5.000 • Firmalogo og link på welshponyer.dk 
• Firmalogo på foreningens Nyhedsbreve  
• 1/1 side farveannonce i Welsh Årbog 
• 1/1 side annonce i kataloger til foreningsshows og kåring 

Bronze 2.500 • Firmalogo og link på welshponyer.dk 
• Firmalogo på foreningens Nyhedsbreve 
• ½ side farveannonce i Welsh Årbog 
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Tilskud til brugsafprøvning og mesterskaber 
Medlemmer med avlermedlemskab – personligt eller familiemedlemskab – kan ansøge foreningen 
om tilskud til deltagelse i SEGES fælles 1-dagsmaterialprøve. 
 
Der ydes kun tilskud til avlsgodkendte hingste (kåring eller licens). Tilskuddet skal søges konkret 
ved henvendelse til formanden, og i så god tid at bestyrelsen kan nå at behandle ansøgningen 
inden tilmeldingsfristens udløb.  
 
Brugere af welsh ponyer og cobs (medlemmer og ikke-medlemmer), kan ansøge foreningen om 
et tilskud i forbindelse med deltagelse i mesterskabsklasser i ridning og kørsel. Formålet med at 
yde tilskud fra foreningen er, at rytteren / kusken gør reklame for dansk welsh avl. Derfor er til-
skud betinget af, at der rides på / køres med dansk opdrættede welsh ponyer / cobs. 
 
Der skal være tale om mesterskabsklasser, f.eks. DM, NM, EM, VM. 
 
En ekvipage kan maksimalt søge om tilskud på 1.000 kr. Foreningens tilskud fastlægges efter en 
vurdering af ekvipagens samlede budget ved mesterskabsdeltagelsen. 
 
Ansøgning sker ved henvendelse til formanden. Der er ikke noget standard ansøgningsskema. 
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4 Retningslinier for brug af foreningens logoer 
 
Alle logoer tilhører Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark og kan derfor ikke anvendes af medlem-
mer eller tredjepart, uden forudgående aftale med bestyrelsen. Undtaget herfra er: 
 

• Opslag og link på private stutterihjemmesider 
• Streamers på biler, hestetrailer mv. 
• Tryk på staldskilte mv. ved shows og skuer 
• Profiltøj, fremstillet for og solgt gennem foreningens Welsh Butik eller samarbejdspartner 
• Broderi på dækkender, sadelunderlag mv., fremstillet for og solgt gennem foreningens 

Welsh Butik eller samarbejdspartner 
• Påtryk på præmier som uddeles ved shows og skuer med welsh ponyer og cobs som del-

tagere 

 
I alle tilfælde gælder, at logoerne kun kan anvendes til ikke-kommercielle formål. Private arran-
gementer, som foreningen ikke har nogen andel i, kan ansøge om tilladelse til at anvende logoer-
ne, såfremt formålet er at promovere foreningen og welsh racen.  
 
Logoerne må ikke anvendes af hverken medlemmer eller tredjepart på offentlige medier, i tryk-
sager eller på private invitationer, uden forudgående aftale med bestyrelsen.  
 
Medlemmer, der ønsker at gøre brug af foreningens logo for at promovere foreningen og dens 
aktiviteter, herunder erfagrupper og andre ikke-private aktiviteter, er velkomne til at rette hen-
vendelse til bestyrelsen for at få logofiler tilsendt. 
 
Der findes følgende udgaver af logoer: 
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5. Bedømmelser, påklædning og adfærdsregler 
 
 

Dommeres habilitet 
Grundlæggende gælder de udstillings- og bedømmelsesregler, der er fastlagt af 'Welsh Pony & 
Cob Society' og optrykt i den årlige 'Judging and Showing Handbook'. 
Reglerne gælder ved kåring og foreningsshow, men  bør også være vejledende for shows og ud-
stillinger, som foreningen ikke er vært for, for eksempel private arrangementer for welsh ponyer 
og cobs, føl- og plageskuer for ponyracer samt Mountain & Moorland shows. 
 
 
 
Når udenlandske dommere inviteres til at dømme i Danmark, sikrer bestyrelsen at indkvartering 
forud for showet ikke foregår hos medlemmer, der udstiller ved det pågældende arrangement. 
Efter bedømmelsen er foretrækkes privat indkvartering og ophold, da det er den billigste løsning 
for foreningen, og normalt foretrækkes af dommerne.  
 
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 logi-
vært 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 min-
dre transport dækkes af anden arrangør, for eksempel dyrskue eller plageskue. 
 
 

Dresscode for dommere 
 
Dommernes påklædning er beskrevet i det ovennævnte regelsæt fra WPCS, og dette skal som 
udgangspunkt følges. 
 
Når foreningen afholder kåring og foreningsshows, bør danske dommere og dommersekretærer 
matche denne påklædning, da disse arrangementer er sammenlignelige med britiske shows. 
 
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. Påklæd-
ningen 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. 
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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 out-fit: Hvide bukser og hvid skjorte med slips eller hvid t-shirt /sweat-shirt med for-
eningslogo samt kondisko. Aldrig korte bukser, uanset hvor varm sommeren er! 
 
Britisk show out-fit: Ensfarvede bukser med matchende skjorte, slips og eventuelt vest eller 
tweedjakke afhængig af vejr og temperatur. Hertil bruges korte støvler eller kondisko. 
 
Den enkelte udstiller er til enhver tid  forpligtet til at kende eventuelle regler eller normer for 
showets/udstillingens dresscode.  
 
Stutterireklamer på tøjet er ikke tilladt i showringen. 
 

Adfærd i showringen 
 
Regler for udstilleres adfærd er beskrevet i ovennævnte regelsæt fra WPCS. 
Herfra kan nævnes, at udstillere skal udvise en høflig adfærd i og udenfor ringen, både overfor 
dommer og ringsteward / dommersekretær, og overfor andre udstillere. Dårlig opførsel giver for-
eningen et dårligt ry. 
 
Ponyen eller cob’ens velbefindende er altoverskyggende, og ingen halt, syg afmagret eller svært 
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 kor-
rekte 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 ring-
steward / dommersekretær. 
 
Brug af f.eks. plastikposer, pisk, dåser/flasker med sten, med det formål at ophidse dyret der 
fremvises, er ikke tilladt og kan medføre bortvisning  
Dommeren kan bede udstillere om at forlade ringen uden at blive bedømt, såfremt de ikke udvi-
ser 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. 
 
Ungdyr og hopper i sec. A, C og D fremvises oftest i hvid showgrime – flettet eller rebgrime (som 
kan være med kæde). Udstillere kan dog vælge at fremvise hopper iført trense, men da bør det 
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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 ( 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 sectioner fremvises ofte 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 slut-
ter lidt under hasen. På sec. A og B må halen være lidt længere. Kodehår klippes ikke. 
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6 Fortegnelse over dommere og dommersekretærer 
 
 

WPCS’ dommerpanel 
 
Ved den årlige kåring og ved foreningsshows er der krav om anvendelse af dommere fra Welsh 
Pony and Cob Society’s dommerpanel.  
 
Til kåring er der normalt to britiske dommere, eller en britisk dommer og en dommer fra en an-
den nation, som er godkendt og optaget på WPCS’s dommerpanel. Ved anvendelse af to domme-
re skal den ene minimum være godkendt til sec. A og B og den anden til sec. C og D.  
 
Til foreningsshows, hvor der normalt kun inviteres én dommer, skal denne så vidt muligt være 
godkendt til at dømme sec. A eller B + sec. C eller D, således at standardbeskrivelsen for hen-
holdsvis ponyer og cobs er dækket ind. 
 
WPCS’s dommerpanel opdateres jævnligt og findes på hjemmesideadressen:  
http://www.wpcs.uk.com/services/judging_and_showing/panel_of_judges/ 
 
 

Danske dommere 
 
Foreningen råder over et begrænset antal dommere, som er godkendt som enten nationale eller 
internationale dommere. 
 
Medlemmer, der arrangerer shows for welsh ponyer i privat regi, bør anvende dommere fra enten 
WPCS’ dommerpanel, fra den danske dommerliste eller tilsvarende dommerliste fra en af søster-
organisationerne. 
 
  

Internationale dommere: 
 
Carl Trock  
Skambækvej 14  
4400 Kalundborg 
 

59 50 87 84 / 24 23 
46 77 

trock@post12.tele.dk 

John Møllegaard Kristen-
sen Bregnetvedvej 28  
4000 Roskilde 
 

46 49 92 46 / 20 10 
13 30 

galaksi@mail.dk 

Karen B. Olsen  
Skambækvej 14  
4400 Kalundborg 
 

59 50 87 84 trock@post12.tele.dk 

Marianne Seidenfaden  
Knabstrup Møllebakke 4 
D 
4440 Mørkøv 
 

59 27 31 23 lysten@post11.tele.dk 

Lars Frandsen,  
Mindelundsvej 60, Se-
den, 5240 Odense NØ 
 

65 97 76 48 larsvestermannfrandsen@live.dk 
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Nationale dommere: 
 
Bjarne Thers  
Solbjergvej 22  
4270 Høng 
 

58 85 21 35 stutterithers@mail.dk 

Mie Christiansen  
Hasbjergvej 4  
4760 Vordingborg 
 

40 60 79 12 mie@stutterichopin.dk  

Rikke Thomsen 
 

  

 

Dommersekretærer 
 
Tina Skovlund Christensen 
Stevns Landevej 64,  
4660 Store Heddinge 
 

42 16 16 31 DK-UK info@magusstud.com 
 

Britt Nielsen 
Ndr. Stationsvej 2, 2. tv.  
4200 Slagelse 
 

 DK britthellenielsen@gmail.com 
 

Puk Larsen 
Ørnevej 5, Skelhøje 
7470 Karup 
 

48 18 65 56 
27 28 75 51 
 

DK-UK puklar@mail.dk 
 

Hanne Larsen 
Mønstedvej 31 
7470, Karup J 
 

22 75 60 55 DK-UK greenhillstud@gmail.com 

Mette Kystol Knudsen 
Ølholm Bygade 43  
7160 Tørring 
 

20 20 33 71 
 

DK-UK mette@kystol.com 
 

Jette Granhøj 
Gl. Nyborgvej 54, Trunderup 
5772 Kværndrup 
 

62 27 11 51 
 

DK granhoj@mail.tele.dk 
 

Charlotte Jensen 
Døckerslundvej 2 C, st.tv.  
5000 Odense C 
 

65 90 45 50 
 

DK-UK welshdata@cdnet.dk 
 

Ninett Gulddal 
Allindemagle Huse 35 
4100 Ringsted 
 

27 20 87 11 
20 34 73 96 

DK-UK adlais@live.dk 

Malene Olesen 
Skovhusevej 10 
5560 Årup 

25 17 46 49 DK-UK mele_jojo@hotmail.com 
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7. Præmier, pokaler og rosetter 

 

Foreningens ærespræmier 
 
Foreningen yder ærespræmier til dyrskuer med mindst 5 deltagende welsh ponyer / cobs. 
Racerepræsentanterne, dyrskueledelserne eller de deltagende medlemmer, er selv ansvarlige for 
at henvende sig til foreningen for at få udleveret ærespræmierne. 
 
Ærespræmier til dyrskuer gives i forhold til antallet af udstillede welsh ponyer og cobs efter ne-
denstående beregning: 
 
Indtil 5 dyr 1 ærespræmie 
Indtil 15 dyr 2 ærespræmier 
Indtil 25 dyr 3 ærespræmier 
Indtil 35 dyr 4 ærespræmier 
Indtil 45 dyr 5 ærespræmier 
 
Foreningen giver, efter anmodning, ærespræmier til føl- og plageskuer, Mountain & Moorland 
shows, samt andre shows, som foreningens ikke selv er arrangør af. Sådanne arrangementer kan 
højst modtage 2 ærespræmier pr. arrangement. 
 
Ved foreningsshows tilstræbes det at der er sponserede ærespræmier til alle klassevindere, og 
der søges om ærespræmier blandt medlemmer, udstillere og sponsorer i forbindelse med indby-
delsen.  
 
Ved foreningsshows gives foreningens ærespræmie til alle supreme champions, samt til BIS og 
reserve BIS. 
 
Ved kåringer uddeles der papskilte til de kårede dyr sammen med kåringsroset, og til forenings-
shows uddeles der papskilte til supreme champions sammen med champion roset og æresbånd til 
BIS og reserve BIS. 
 
 

Pokaler og erindringsbægre ved foreningsshows 
 
Der gives erindringsbæger til ungdyr-, hoppe- og hingstepokalerne ved kåringen + Egetofte- og 
Valhallapokalen. 
 
Som hovedregel vindes pokaler, der udleveres ved kåring og foreningsshows, samt Egetofte- og 
Valhalla pokaler, til ejendom når de er vundet af samme stutteri 3 år i træk eller 5 gange i alt. 
Der er dog enkelte undtagelser. 
 
 
Pokalerne erstattes af nye pokaler, såfremt der kan findes sponsorer. Ingen, hverken den forrige 
sponsor eller vinderen af en pokal, kan pålægges at skænke en erstatningspokal. 
 
Pokaler, som én gang er skænket til foreningen, kan ikke trækkes tilbage igen.  
 
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sige ”nej tak” til en pokal, som skænkes til et meget specielt 
eller snævert formål. 
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Rosetter og skilte ved foreningsshows 
 
Der anvendes følgende rosetter og skilte ved kåring og foreningsshows; bestyrelsen kan beslutte 
at veksle med farver og udformning i championrosetter og æresbånd for at sikre en vis afveks-
ling: 
 
Kåringsklasser  
 
Rød/rød/rød og rød forplade (1. klasse) + rødt skilt med teksten 1. klasse 
Blå/blå/blå og blå forplade (2. klasse) + blåt skilt med teksten 2. klasse  
Gul/gul/gul og gul forplade (avlsgodkendelse 2 års hingst) + gult skilt med teksten avlsgodkendt 
 
I forbindelse showklasserne i kåringsweekenden, tildeles der en champion roset til følchampion. 
 
Show- og Konkurrenceklasser 
 
Rød/hvid/rød og hvid forplade (nr. 1) 
Blå/hvid/blå og hvid forplade (nr. 2) 
Grøn/hvid/grøn og hvid forplade (nr. 3) 
Hvid/hvid/hvid og hvid forplade (nr. 4 og øvrige) 
 
Der uddeles en særlig rosette til bedste føl og bedste føl reserve ved showklasserne, med skift 
”Foal champion” og ”reserve foal champion”. 
 
Der uddeles æresbånd til Ridden Champion + rosette til reserve: 
Bånd: grøn/guld/sort med skrift: Ridden Champion 
Rosette: grøn/sølv/sort med skrift: Reserve Ridden Champion 
 
Champion-rosetter til: Ungdyr-, hoppe- og hingstechampion og reserve 
 
Stor rød/hvid/rød roset med guldtryk: Champion 
Stor blå/hvid/blå roset med guldtryk: Reserve Champion 
 
Champion-skilte til: Supreme champion 
 
Rødt skilt med guldtryk: Supreme Champion 
I 2016 er der afprøvet nye farver/udformninger: 
Rosette med rød/guld/grøn med guldtryk: Supreme Champion 
Rosette med: rød/sølv/grøn: Res. Supreme Champion 
 
Æresbånd til: Best in Show og reserve 
 
Æresbånd, rød med påskrift i guld: Best in Show + årstal 
Æresbånd, blå med påskrift i guld: Reserve BIS + årstal 
I 2016 er der afprøvet nye farver på båndene: 
Hvid/guld/rød: BIS 
Hvid/sølv/blå: Res. BIS 
 
 
Afkomssamlinger 
 
Afkomssamlinger, der bedømmes ved kåringen tildeles rosetter i følgende farver: 
Rød/hvid/rød til 24 og 23 point 
Blå/hvid/blå til 22 og 21 point 
Grøn/hvid/grøn til 20 point og derunder 
 
Endvidere tildeles der et æresbånd (rødt, blåt eller grønt) n specialroset til stamhoppen / stam-
hingsten 
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Rosetter, skilte og æresbånd indkøbes i Wales af bestyrelsens ansvarlige på området.  

Oversigter over foreningens vandrepokaler og hædersbeviser 
Som hovedregel vindes pokalerne til ejendom, hvis den vindes 3 år i træk eller sammenlagt 5 år. 
 

Generalforsamling 

Uddeles til Skænket af År Bemærkninger 

Den hingst, hvis afkom har klaret sig 
bedst til udstillinger 

Stutteri Fakla 2016 

”Egetofte pokalen” 
Pokalen vindes til ejendom, hvis den 
samme hingst vinder 3 år i træk eller 
sammenlagt 5 år. 

Den hoppe, hvis afkom har klaret sig 
bedst til udstillinger Stutteri Valhalla 2014 ”Valhalla pokalen” 

Årets Welshpony Foreningen  
Pokal til evigt eje. 
Årstallet på pokalen, skal være det år, 
hvor pointene er optjent. 

Årets medlem Foreningen  
En avler, som har gjort det ekstraordi-
nært godt i avlen og/eller på showba-
nerne 

Årets ildsjæl Foreningen  
En person, som har gjort en virkelig 
ekstra indsats for foreningen i årets 
løb. 

 

Foreningens Hingsteshow 

Uddeles til Skænket af År Bemærkninger 

BIS Stutteri Magus   

 

Foreningsshow på Store Hestedag 

Uddeles til Skænket af År Bemærkninger 

BIS Susanne Agersnap 2016  

Reserve BIS Stutteri Fjordglimt  2016  

 

Årets kåring 

Uddeles til Skænket af År Bemærkninger 

Sec. A, 3 års hoppe Stutteri Gærshøj 1995 
Bedste danskavlede 3-årshoppe med 
danskavlede forældre 

Bedste hingst Stutteri Harvest 2001 Udvælges blandt kåringens hingste. 

Bedste hoppe Stutteri Mailund 2009 Udvælges blandt kåringens hopper. 

Bedste klargjorte pony Stutteri Ysselvliedt 2001 
Dommerne udvælger i løbet af  
kåring 

 

Showklasser ved årets kåring 
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Uddeles til Skænket af År Bemærkninger 

Dagens føl Foreningen  Special Roset 
Bedste føl blandt alle sectioner 

Dagens vallak Stutteri Aberlour 2008 Speciel vallak showklasse 

Overall Ridden Champion Stutteri Kildegaard 2011 Vinder af de engelske rideklasser 

Bedste mønstrer i mønstringsklas-
sen Old Ladys Cup Stutteri Møllegyden   

Bedste mønstrer Stutteri Møllegyden 2012  

DM -stutterikonkurrence Stutteri Valhalla 2008 Tilmeldingsgebyr deles således: nr. 1 
= 50%, nr. 2 = 25%, nr. 3 = 10% 

BIS Neble Ryttergård 2002  

Reserve BIS Stutteri Fjordglimt   

Sec. A Ungdyrchampion Stutteri Selleberg 1963 
Selleberg-pokalen 
Evigt vandrende 

Sec. A Hoppechampion Stutteri Fakla 2016 Fakla Daisy-pokalen 

Sec. A Hingstechampion Stutteri Coverland 2002  

Sec. A Supremechampion  Stutteri Pegasus 2015 Mosedragets Rex Vandrepokal 

Sec. A Ejer af faderhingst  
til bedste danskavlede  

 
Stutteri Harvest 

1987 Tomboy-pokalen 
Evigt vandrende 

Sec. A Opdrætter af bedste 
danskavlede  Stutteri Ræveskiftet 

1986 Ræveskifte-pokalen 
Evigt vandrende 

Sec. B Ungdyrchampion Foreningen 2014  

Sec. B Hoppechampion Stutteri Dahlsminde 2014  

Sec. B Hingstechampion Foreningen 2011  

Sec. C Ungdyrchampion Stald Kokkedal 2006  

Sec. C Hoppechampion Stutteri Gribsvad 2016  

Sec. C Hingstechampion Stutteri Valhalla 2001  

Sec. C Supremechampion Stutteri Thers 2016  

Sec. D Ungdyrchampion Stutteri Valhalla 2008  

Sec. D Hoppechampion Foreningen 2003  

Sec. D Hingstechampion Stutteri Valhalla 2001  

Sec. D Supremechampion Stutteri Valhalla 2008  

WPBR Ungdyrchampion Stutteri Møllegård 2001  

WPBR Hoppechampion Foreningen 2012  
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WPBR Hingstechampion Stutteri Meadow 2001  

WPBR Supremechampion Stutteri Meadow 2002  
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Bilag 1 - Love og regler for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark 

Foreningens love 
 
I.1: Foreningens navn er: WELSH PONY & COB AVLEN I DANMARK.  
Foreningen er medlem af Landsudvalget for Heste og har status som International Organisation 
Accredited Welsh Studbook hos The Welsh Pony and Cob Society (WPCS). 
Foreningens hjemsted er formandens adresse. 
 
 
I.2 Foreningens formål er: 
 
- at fremme avlen af Welsh Mountain ponyer (sec. A), Welsh ponyer (sec. B), Welsh ponyer af 
Cob type (sec. C), Welsh Cobs (sec. D) og Welsh krydsninger (WPBR) i Danmark. 
 
- at organisere registrering og stambogsføring af avlens 4 sectioner samt welsh krydsningsregi-
ster og at afholde avlsselektionsarrangementer.  
 
- at udbrede kendskabet til den walisiske race via aktiv markedsføring, bl.a. for at støtte forenin-
gens avlere i salgsarbejdet. 
 
- at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med følskuer, plageskuer, dyrskuer o. lign. 
arrangementer i ind- og udland. 
 
I.3: Som medlemmer kan optages alle personer, der er interesserede i én eller flere af welsh av-
lens 4 sectioner samt welsh krydsningsregister. 
  
Medlemskab opdeles i fire typer: 
• Avlermedlemsskab, individuelt eller familie 
• Brugermedlemskab 
• Introduktionsmedlemskab 
• Støttemedlemskab 
  
Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til anden person. Medlemskab kan ikke teg-
nes for mindre end 1 år ad gangen og følger altid kalenderåret. Ved indmeldelse efter 1. novem-
ber er medlemskabet gældende for det følgende kalenderår. Alle medlemmer kan ændre med-
lemskab ved årsskiftet i forbindelse med kontingentindbetaling. 
  
De fire medlemstyper har forskelligt kontingent og giver forskellige rettigheder: 
  
Støttemedlemskab giver brugeradgang til welshdata.dk, samt ret til at modtage medlemsinforma-
tioner der udsendes via elektroniske medier og ret til at deltage i konkurrencen om Årets Welsh 
Pony. 
  
Brugermedlemskab giver de samme rettigheder som Støttemedlemskab + ret til at deltage i for-
eningens medlemsmøder og arrangementer, dog ikke som udstiller ved kåring og foreningsshow. 
Der gives ret til at deltage i generalforsamling uden stemmeret og valgbarhed. 
  
Introduktionsmedlemskab giver samme rettigheder som Brugermedlemskab. Introduktionsmed-
lemmer kan kun indmeldes af et nuværende medlem og medlemskabet er kun gyldigt i det ka-
lenderår, hvor det tegnes. Herefter skal medlemskabet ændres til avler-, bruger- eller støttemed-
lem. Der kan ikke gives introduktionsmedlemskab til personer, der tidligere har været medlem, 
uanset hvilken type medlemskab det har været. 
  
Avlermedlemskab kan tegnes for enkeltpersoner eller familier. Avlermedlemskab giver fulde med-
lemsrettigheder, som ud over de rettigheder, som Brugermedlemmer har, også giver ret til at få 
avlsgodkendte hingste optaget på foreningens hingsteliste, ret til at få optaget salgsannoncer på 
foreningens hjemmeside, ret til at modtage trykte og digitale medlemsinformationer, ret til at 
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udstille dyr ved kåringer og shows i foreningsregi, samt stemmeret og valgbarhed på generalfor-
samlingen. Familiemedlemskab dækker familiemedlemmer, der bor på samme adresse og giver 
ret til at lade hele husstanden udstille dyr med flere udstillernavne. Et familiemedlemskab giver to 
stemmer ved generalforsamlingen. 
  
Som medlem af foreningen forpligter man sig til at følge foreningens samt eventuel samarbejds-
partneres love og regler, samt at udlevere data såvel trykte som elektroniske til brug for stam-
bogsføring og foreningens almene drift. 
  
Såfremt et medlem overtræder foreningens love, kan vedkommende ekskluderes af foreningen 
med 3/4 stemmeflertal i bestyrelsen. Det ekskluderede medlem har dog ret til på førstkommende 
generalforsamling at forelægge denne afgørelse. Eksklusionen afgøres her ved almindeligt stem-
meflertal. 
  
 
I.4: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ledes af en indenfor eller uden-
for medlemmernes kreds valgt dirigent. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
 
Lovændringer kan dog kun foretages på en ordinær generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de 
fremmødte medlemmer, enten selv eller ved fuldmagt (se nedenfor), stemmer for forslaget, og 
såfremt hvert enkelt medlem senest 3 uger før generalforsamlingen skriftligt er tilstillet lovæn-
dringsforslaget. 
 
På generalforsamlingen har hvert enkelt A-medlem én stemme og hvert A-medlem med familie-
medlemskab 2 stemmer. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent 
være indbetalt senest d. 3l. januar. Dokumentation for betalt kontingent skal medbringes til ge-
neralforsamling og forevises på forlangende. Der kan stemmes ved fuldmagt afgivet til et andet 
tilstedeværende A-medlem, idet ét medlem højst kan stemme på grundlag af én fuldmagt. 
 
I.5: Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, men i 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 
2 år af gangen, og der afgår så vidt muligt 3 medlemmer pr. år. To suppleanter vælges for et år 
af gangen. 
 
Formanden eller et bestyrelsesmedlem sidder som medlem af Landsudvalget for Heste. 
 
Formanden skal skriftligt besvare spørgsmål fra foreningens medlemmer efter forelæggelse for 
bestyrelsen. Kun skriftlige spørgsmål aftvinger skriftlige svar. 
 
I.6: Generalforsamlingen fastlægger de overordnede rammer for foreningens drift, herunder ajour 
fører love og regler. Bestyrelsen håndterer foreningens daglige virke i henhold til dette og har 
derfor bemyndigelse til at træffe de nødvendige afgørelser. Tvivlsspørgsmål, der opstår i årets løb 
m.h.t. love og regler, afgøres i bestyrelsen. 
 
I.7: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af april, med følgende 
dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af formandsberetning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Beretning fra faste udvalg 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastlæggelse af kontingent, gebyrer m.v. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Valg til faste udvalg 
10. Eventuelt 
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Indkaldelse af ordinær generalforsamling skal tilsendes A-medlemmer med et varsel på mindst 3 
uger, med angivelse af dagsorden bilagt regnskab og indkomne forslag til behandling. 
 
Hvis et A-medlem, som ønsker at opstille til bestyrelsen, af personlige årsager ikke kan være til 
stede, skal der foreligge skriftligt tilsagn til bekræftelse af kandidaturet. 
 
I.8: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til lovændringer, 
skal tilsendes bestyrelsens formand senest den 31. december året forud for generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre modtagne forslag mindst 3 uger før en ordinær gene-
ralforsamling. 
 
I.9: Forslag om foreningens opløsning, sammenlægning med anden forening, nedgradering i sta-
tus hos WPCS fra International Organisation Accredited Welsh Studbook til International Organi-
sation eller udtrædelse af Landsudvalget for Heste og flytning af stambogsføringen, kan kun ved-
tages såfremt forslaget opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer og fuld-
magtsstemmer ved en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en afgørelse ved almindelig 
stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden for 3 uger efter den 
ordinære generalforsamling. 
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, såfremt mindst 1/3 af A-medlemmerne 
ved personlig underskrift eller et flertal i bestyrelsen forlanger det. Ekstraordinær generalforsam-
ling indkaldes med et varsel på 3 uger med angivelse af dagsorden og bilagt indkomne forslag til 
behandling. 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Disse love er vedtaget på generalforsamlingen i Kalundborg d. 26. juli 1969, og siden revideret 
ved generalforsamlingerne i 1971, 1973, 1975, 1983, 1984, 1988, 1989, 1993, 1994, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2009, 2010, 2012 og 2013 
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Regler for registrering og avl 
 
De i det følgende anførte regler er gældende for al avl med walisiske ponyer i Danmark. Bekendt-
gørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr (nr. 16 af 7. januar 2016) er til enhver 
tid gældende. 
 
II. Regler for registrering i stambogen for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark. 
 
II.1. En ponys alder regnes fra 1. januar i fødselsåret. 
 
II.2. Anmeldelse af bedækning eller inseminering samt anmeldelse af føl til registrering i den 
danske stambog følger de til enhver tid gældende regler fra Landsudvalget for Heste. Gebyr for 
indberetning og registrering fastsættes af Landsudvalget for Heste. 
 
II.3. Renracede Welsh ponyer & Cobs (sec. A, B, C & D) kan registreres i foreningens stambog, 
såfremt faderhingsten kan godkendes til avl i henhold til reglerne i afsnit III. 
 
II.4. For Welsh ponyer og Cobs, der importeres, er optag i den danske stambog betinget af, at 
det kan dokumenteres, at dyrene er indført eller registreret i en tilsvarende stambog fra WPCS 
eller fra en af WPCS anerkendt avlsorganisation, og at deres afstamning kan føres tilbage til kor-
rekt eksporterede forfædre jf. WPCS’ ”Registration Rules”. (bem.: I den forbindelse henledes op-
mærksomheden på, at Tyskland ikke er godkendt som International Organisation Accredited 
Welsh Studbook hos WPCS, og at Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark ikke er forpligtet til at ac-
ceptere tysk registrerede welsh ponyer og cobs. Bestyrelsen, januar 2009).  
 
II.5. Ponyer/heste af krydsningsblod kan registreres i foreningens register for welsh krydsninger 
(WPBR), når de opfylder følgende krav: 
En Welsh Part Bred (WPBR) er en hest eller pony med en afstamning med min. 12,5 % registreret 
welsh blod, stammende fra enten far eller mor eller beregnet fra dem begge. 
 
Welsh krydsninger uden 3-leddet afstamning optages i F1, F2 og F3 register, og der tildeles blå 
pas med foreningens logo. For at opnå blåt pas med foreningens logo skal moderdyret være god-
kendt til avl af Welsh Part Breds. Formular kan hentes via foreningens hjemmeside og udfyldes af 
moderdyrets retmæssige ejer og derefter indsendes til Videnscentret | Hest samt til foreningen. 
Dyr registreret i F1, F2 og F3 kan deltage i shows, dyrskuer, ridestævner o. lign.. Afkom efter F3 
moderdyr eller med 3-leddet afstamning får tildelt rødt pas med foreningens logo. Hopper regi-
streret i F1, F2 og F3 kan kåres. Hingste registreret i F1, F2 og F3 kan ikke tildeles livstidsavlsli-
cens eller kåres, men kan deltage i foreningens aktiviteter på lige fod med renracede Welsh po-
nyer og Cobs. 
 
II.6. Såfremt faderhingsten ikke kan godkendes til avl jf. III, vil afkommet blive optaget i section 
X og få tildelt sort pas fra Videnscentret | Heste, svarende til hvide pas fra Welsh Pony and Cob 
Society. Disse dyr kan ikke udstilles, og de og deres afkom vil aldrig kunne overføres til de renra-
cede sec. A, B, C, D eller WPBR.  
 
II.7. Under forudsætning af fuld afstamningsoplysning, sidestilles røde hestepas og blå registre-
ringsattester fra Danmark, grønne hestepas fra WPCS samt hestepas udstedt af en af WPCS an-
erkendt avlsorganisation, under forudsætning af, at afstamningen kan føres tilbage til korrekt 
eksporterede forfædre jf. WPCS’ ”Registration Rules”. 
 
II.8. Tvivlstilfælde vedrørende registrering afgøres af foreningens bestyrelse. 
 
 
III. Regler for godkendelse af hingste til avl. 
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Hingste kan opnå godkendelse til avl ved indløsning af livstidsavlslicens, kåring, avlsgodkendelse 
(2-års hingste) eller på baggrund af udenlandske bedømmelser, hvis nedenstående regler er op-
fyldt: 
 
III.1. Alle hingste, født efter 1. januar 1994 skal, for at en godkendelse med henblik på avl kan 
tildeles, have deres afstamning kontrolleret ved hjælp af DNA-bestemmelse jf. bekendtgørelse nr. 
16 af 7. januar 2016 § 5, stk. 6. 
 
III.2. For at 2 års og ældre registrerede hingste kan opnå livstidsavlslicens, kåring eller avlsgod-
kendelse i regi af Welsh Pony & Cob Avlen er følgende gældende:  
 
A) Hingsten skal have gennemgået en dyrlægeundersøgelse. Ved denne undersøgelse sikrer en 
dyrlæge, at hingsten er alment sund, at benstillinger, bevægelser, tandsæt m.v. er korrekt, og at 
hingsten har begge testikler i pungen. Såfremt hingsten ikke kan godkendes veterinært, kan den 
ikke godkendes til avl.  
 
B) Hingstens signalement, stangmål, pibe og gjordmål, dog for hingste med livstidsavlslicens kun 
signalement og stangmål, skal noteres af en til formålet udpeget måler. Såfremt en hingst måles 
for stor eller for lille, kan hingsten ikke godkendes til avl, førend den har været stillet for en be-
dømmelseskommission. 
 
Det påhviler en hingsteejer, som ansøger om livstidsavlslicens, kåring eller avlsgodkendelse at 
fremsende dyrlægeerklæringen på en af foreningen udarbejdet blanket forinden sagsbehandlin-
gen påbegyndes. Blanketten kan hentes via foreningens hjemmeside. 
 
Når ovenstående betingelser er opfyldt, kan en livstidsavlslicens udstedes, eller hingsten kan an-
meldes til avlsgodkendelse eller kåring. 
 
III.3. Hingste registreret med 3-leddet afstamning i andet officielt anerkendt avlsforbund, og som 
ønskes anvendt til WPBR avl, godkendes efter følgende regler: 
 
A) Kårede hingste:  
For hver bedækket welsh-hoppe indsendes et registreringsskema til SEGES Heste samt forenin-
gen, der forefindes på foreningens hjemmeside. bilagt dokumentation for hingstens eventuelle 
udenlandske registrering, DNA-bestemmelse og kåring.  
 
B) Araber hingste med guldmedalje:  
Hingsten skal have gennemgået dyrlægeundersøgelsen, som beskrevet i III.2. Skemaet indsen-
des til foreningens hingstelistefører. For hver bedækket welsh-hoppe indsendes et registrerings-
skema til Videnscentret | Hest samt foreningen, der forefindes på foreningens hjemmeside. 
 
C) Øvrige hingste: 
Hingsten skal have gennemgået dyrlægeundersøgelsen, og der skal betales licensgebyr, som be-
skrevet i III.2. Skemaet indsendes til foreningens hingstelistefører. For hver bedækket welsh-
hoppe indsendes et registreringsskema til Videnscentret | Hest samt foreningen, der forefindes på 
foreningens hjemmeside. 
 
 For registrering af føl i WPBR registeret skal der for hver bedækket hoppe indsendes et registre-
ringsskema på hoppen, såfremt hoppen ikke tidligere er registreret til WPBR avl. Skemaet kan 
hentes via foreningens hjemmeside, og sendes til Videnscentret | Hest samt i kopi til foreningen. 
  
III.4. For hingste med godkendelser til avl hos WPCS eller i en af WPCS anerkendt avlsorganisati-
on, og hvis afstamning kan føres tilbage til korrekt eksporterede forfædre jf. WPCS’ ”Registration 
Rules”, og som ønskes optaget i den danske avl er følgende gældende: 
 
A) Hingste, der via en avlslicens er godkendt til avl, optages på skriftlig begæring i den danske 
licensordning mod betaling af administrationsgebyr. Det påhviler hingsteejeren at fremsende do-
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kumentation for hingstens udenlandske godkendelse til avl, samt afstamning ved en bekræftet 
forældreskabsattest til foreningens hingstelistefører samt SEGES Heste.  
 
B) Kårede hingste optages på skriftlig begæring i den danske kåringsstambog og optræder deref-
ter med prædikatet ”godkendt til avl”. Det påhviler hingsteejeren at fremsende dokumentation for 
hingstens kåring, samt afstamning ved en bekræftet forældreskabsattest til foreningens hingsteli-
stefører samt SEGES Heste. I Storbritannien sidestilles det at vinde en medalje med dansk kå-
ring. Administrationsgebyr herfor fastsættes af bestyrelsen. 
 
III.5. Hingste med livstidsavlslicens, godkendte og kårede hingste kan godkendes til kunstig 
sædoverføring i henhold til Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt. Det samme gælder an-
vendelse af sæd fra udenlandske hingste, der opfylder betingelserne m.h.t. godkendelse i hjem-
landet, samt for registrering af afkom efter disse. 
 
III.6. En licenshingst kan opnå prædikat ”godkendt til avl”, såfremt der kan opnås 21 points for 
en afkomssamling med min. 5 stk. føl eller ældre dyr, jf. VI.2., til et af landsdelsdyrskuerne eller 
et foreningsarrangement.  
 
III.7. Hingsteejeren afholder alle udgifter med henblik på godkendelse af hingst til avl. Gebyrer 
for livstidsavlslicensen fastsættes af bestyrelsen. Såfremt en kommende licenshingst har opnået 8 
i helhed som 1 eller 2 års ved bedømmelse til et af foreningen anerkendt plageskue reduceres 
licensgebyret med 25 %. 
 
III.8. Ejere af hingste med livstidsavlslicens, godkendte og kårede hingste skal i forbindelse med 
driften af deres bedækningsforretning følge de til enhver tid gældende regler herfor fastsat af 
Landsudvalget for Heste samt Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark. 
 
III.9. Hingste med livstidsavlslicens, kåring, avlsgodkendelse eller godkendelse til avl på bag-
grund af udenlandske bedømmelser kan deltage i dyrskuer, såfremt dyrskuet accepterer deltagel-
se. 
 
IV. Regler for deltagelse i kåring 
 
IV.1. Bestyrelsen udpeger dommere til vurdering af avlsdyr (kaldet bedømmelseskommission). 
 
Bedømmelseskommissionen skal altid bestå af mindst 2 dommere: 1 eller 2 udenlandske domme-
re eller én udenlandsk overdommer og 1-2 danske dommere. Den/de udenlandske dommere skal 
figurere på Welsh Pony & Cob Society’s eller søsterorganisationers dommerliste. De danske 
dommere skal være optaget på foreningens officielle dommerliste. 
Bestyrelsen kan dog fravige denne regel og antage 3 danske dommere, hvis det et år skulle vise 
sig at være umuligt at fremskaffe udenlandske dommere. Denne løsning kan dog ikke vælges i 2 
på hinanden følgende år. 
 
IV.2.  
Registrerede 3 årige og ældre hopper samt vallakker kan fremstilles til kåring. Ved kåringen anvendes pointbe-

dømmelse. Der gives en kort beskrivelse samt karakter (0-10) for følgende: Type - kropsform - fundament - 

bevægelse i skridt - bevægelse i trav. Summen af de enkelte delkarakterer anføres og gennemsnittet danner 

grundlag for den endelige tildeling af kåringsklasse: 1.Kl. = 8,3 og derover; 2. Kl. = 7,0 – 8,2; Afvist = under7,0, 

Derudover kræves mindst 8 i type for at give 1. klasse, mindst 7 i type for 2. klasse, og mindre end 7 i type be-

tyder afvist. 

Kårede dyr optages i kåringsstambogen. 

 

Hopper, hingste og vallakker måles på kåringspladsen (stang-, og pibemål), og der kontrolleres signalement 

samt UELN-nummer (chip). 
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IV.3. Inden en hingst første gang fremstilles for bedømmelseskommissionen, skal den være god-
kendt til avl jf. reglerne i III. 
 
2 års registrerede hingste kan fremstilles ved kåringen og opnå en 1-årig avlsgodkendelse eller 
afvises. Ved godkendelsen anvendes pointbedømmelse. Der gives en kort beskrivelse samt karakter (0-10) for 

følgende: Type - kropsform - fundament - bevægelse i skridt - bevægelse i trav – bevægelse i galop. Summen af 

de enkelte delkarakterer anføres og gennemsnittet danner grundlag for den endelige tildeling af avlsgodken-

delsen: Avlsgodkendelse = 7,0 og derover; Afvist = under 7,0 eller mindre end 7 i type. 

1-årig avlsgodkendelse er gældende fra bedømmelsestidspunktet. 

 

3 års eller ældre registrerede hingste kan fremstilles til kåring. Ved kåringen anvendes pointbedømmelse. 

Der gives en kort beskrivelse samt karakter (0-10) for følgende: Type - kropsform - fundament - bevægelse i 

skridt - bevægelse i trav – bevægelse i galop. Summen af de enkelte delkarakterer anføres og gennemsnittet 

danner grundlag for den endelige tildeling af kåringsklasse: 1.Kl. = 8,3 og derover; 2. Kl. = 7,0 – 8,2; Afvist = 

under7,0, Derudover kræves mindst 8 i type for at give 1. klasse, mindst 7 i type for 2. klasse, og mindre end 7 i 

type betyder afvist. 

Opnår hingsten kåring, kan den benyttes fra bedømmelsestidspunktet. 

 
Avlsgodkendte og kårede hingste optages i kåringsstambogen og i foreningens officielle, årlige 
hingstekatalog. Hingste, hvis ejere ikke er medlem af foreningen (f.eks. pga. kontingentrestan-
ce), slettes i foreningens officielle hingstekatalog. 
 
IV.4. Såfremt hingsten eller hoppen måles for stor eller lille, vil det være op til bedømmelses-
kommissionen at afgøre, om hoppen eller hingsten skal kåres i den pågældende section. Hingste, 
som bedømmelseskomissionen ikke finder passende typiske grundet højden, kan ikke få tildelt 
livstidsavlslicens eller kåring. 
 
IV.5. Hopper og hingste, der afvises ved kåringen, kan genfremstilles. 
 
IV.6. For WPBR gælder, at det ved kåringen vil blive kritisk vurderet, om de har welsh præg, og 
WPBR med et sådant typepræg vil blive foretrukket. 
 
IV.7. Ved kåring kan dyr ikke udstilles, såfremt der er inhabilitet mellem dommeren og dy-
ret/udstilleren. F. eks hvis dommeren har opdrættet eller ejet dyret.  
 
IV.8. Goldhopper og følhopper kåres hver for sig, såfremt der er mindst 5 af hver i den pågæl-
dende klasse. 
 
V. Regler for deltagelse i foreningsshows 
 
V.1. Et foreningsshow er et show, som opfylder nedenstående betingelser: 
 
A) Showet er åbent for registrerede hingste, hopper og vallakker i alle aldre. 
 
B) 4 årige og ældre hingste skal have dansk eller udenlandsk livstidsavlslicens, være kåret eller 
godkendte til avl. 
 
C) Det tilstræbes, at der er min. 3 deltagere i hver klasse. Aldersspredningen i klasserne skal mi-
nimeres så vidt muligt. Om nødvendigt kan sectioner indbyrdes og WPBR slås sammen i klasser. 
 
 
D) Klasser med goldhopper og følhopper kan deles, såfremt der er mindst 5 af hver i den pågæl-
dende klasse. 
 
V.2. Et show kan opnå status som foreningsshow, hvis arrangøren retter skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen herom, inden indbydelsen offentliggøres og såfremt der forventes minimum 30 delta-
gende dyr. Bestyrelsen udpeger dommere og fastlægger bedømmelsesgrundlaget. 
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V.3. Der uddeles rosetter: rød/hvid/rød roset til 1. plads, blå/hvid/blå roset til 2. plads, 
grøn/hvid/grøn roset til 3. plads samt hvide rosetter til øvrige deltagere. 
 
V.4. På foreningsshows kan dyr ikke udstilles, såfremt der er inhabilitet mellem dommeren og 
dyret/udstilleren. F.eks. hvis dommeren har opdrættet eller ejet dyret.  
 
V.5. Dommerne kan vælge ikke at uddele et championat, hvis de ikke finder ponyerne værdige til championats 

titlen. 

 
 
VI. Regler for afprøvning af avlsdyr 
 
VI.I. Hopper, vallakker og hingste på 4 år og derover kan deltage i en af Landsudvalget for Heste 
og af foreningen godkendt materialprøve og/eller i foreningens egnethedsprøve. 
 
Hingste, der har bestået en af disse brugsprøver, optages i et særligt afsnit af hingstelisten. For 
at bestå materialprøven kræves et pointminimum på 600 points. Endvidere gælder det for begge 
typer af prøver, at ingen enkeltkarakterer i gangarter må være under 5. 
 
 Dyr, der ikke består brugsprøver, kan genfremstilles. 
 
VI.2. Afkom efter kårede, godkendte og avlsgodkendte hingste samt hingste med livstidsavlsli-
cens kan frivilligt deltage i en følsamling og eller i en afkomssamling. Der skal bedømmes min. 5 
afkom, og afkommene skal kunne optages i den danske stambog for Welsh Pony & Cob Avlen i 
Danmark, Moderhopperne skal så vidt muligt tilhøre samme section som hingsten. 
 
Føllene bedømmes ved moders side og afkom, der deltager i en afkomssamling, skal være fyldt 2 
år, sådan at det er muligt at bedømme hingstens præg på afkommene. Bedømmelsen skal finde 
sted med afkommene samlet ved en landskåring, et foreningsshows, ved et af foreningen aner-
kendt føl- eller plageskue eller ved et landsdelsdyrskue. 
 
Bedømmelsen foretages af en af bestyrelsen udpeget bedømmelseskommission. Ved bedømmel-
sen beskrives føllene eller afkommene som en helhed, og samlingen gives points i henhold til ne-
denstående skala. 
 
1. klasse 1. grad – 23 og 24 point 
1. klasse 2. grad – 21 og 22 point 
2. klasse 1. grad – 19 og 20 point 
2. klasse 2. grad – 17 og 18 point 
3. klasse – 15 og 16 point 
 
VI.3. Registrerede hopper kan fremstilles til bedømmelse i hoppefamilier:  
 
A. Lille hoppesamling på mindst 3 individer, bestående af moderhoppen, som skal være kåret, og 
2 døtre på mindst to år.  
 
B. Hoppefamilie på mindst 5 individer bestående af moderhoppen, som skal være kåret, med 
mindst 2 døtre og disses afkom, som kan være føl. 
 
Samlinger gives point i henhold til skalaen i punkt VI.2. 
 
Bedømmelsen foretages af en bedømmelseskommission i forbindelse med en kåring eller et for-
eningsshow. Ved landsdelsdyrskuer foretages bedømmelsen af dyrskuedommerne. Kun afkoms-
bedømmelser efter hopper, foretaget ved disse lejligheder, kan regnes som officielt anerkendte. 
 
VII. Tildeling af eliteprædikat 
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VII.1 Registrerede hingste og hopper, der opfylder følgende krav, kan få tildelt eliteprædikat: 
 
En hingst er elitehingst, når han har samlet 500 point udregnet fra nedenstående kriterier. Mini-
mum 200 point skal være brugspoint beregnet udfra beregningsmetoden for tildeling af Årets 
Welsh Pony. Minimum 250 point skal være avlspoint optjent af mindst 10 forskellige afkom kåret i 
1.kl. Hingstens egne brugs- og udstillingsresultater tæller ikke med. 
 
En hoppe er elitehoppe, når hun har samlet 200 point udregnet fra nedenstående kriterier. Mini-
mum 80 point skal være brugspoint beregnet ud fra beregningsmetoden for tildeling af Årets 
Welsh Pony. Minimum 100 point skal være avlspoint optjent af mindst 4 forskellige afkom kåret i 
1.kl. Alternativt 3 forskellige afkom og 3 forskellige børnebørn kåret i 1.kl. Hoppens egne brugs- 
og udstillingsresultater tæller ikke med. 
 
Pointfordeling: 
1. kl. 25 point 
2. kl. A 15 point 
2. kl. B   5 point       
VII.2. I alle tilfælde sker tildeling af eliteprædikatet (E) efter skriftlig anmodning til for-
eningens bestyrelse, hvori det dokumenteres, at de stillede krav er opfyldt. Importerede dyr, der 
opfylder tilsvarende krav i oprindelseslandet, kan ligeledes få tildelt eliteprædikatet. Prædikatet 
registreres på SEGES Heste, www.welshdata.dk og www.welshponyer.dk 
 
Gebyr for registrering på  SEGES Heste afholdes af ejer. 
 
VIII. Tildeling af brugsprædikat 
 
VIII.1 Registrerede hingste, hopper og vallakker, der opfylder følgende krav, kan få tildelt brugs-
prædikat: 
 
En hingst, hoppe eller vallak kan få tildelt brugsprædikat ved at bestå Landsudvalget for Hestes 
én- eller 30-dages materialprøve, foreningens egnethedsprøve eller ved optjening af mindst 50 
point i indeværende år beregnet udfra pointskemaet til Årets Welsh Pony.  
 
VIII.2. I alle tilfælde sker tildeling af brugsprædikat (R) efter skriftlig anmodning til foreningens 
bestyrelse, hvori det dokumenteres, at de stillede krav er opfyldt.  
 
VIII.3. Importerede dyr, der opfylder tilsvarende krav i oprindelseslandet, kan ligeledes for tildelt 
brugsprædikat. Prædikatet registreres på SEGES, www.welshdata.dk og www.welshponyer.dk 
 
Gebyr for registrering på  SEGES afholdes af ejer. 
 
IX. Mærkning 
 
IX.1. Identitetsmærkning foretages i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning: Bekendt-
gørelse om identifikation af dyr af hesteslægten (nr. 1398 af 2. december 2015) er til enhver tid gæl-
dende. 
 
X. Bilag 
 
Bilag 1: Avlsstandard for de 4 sectioner samt Welsh Part Bred. 
 
Bilag 2: Pointskemaet til Årets Welsh Pony. 
 
Dette regelsæt er senest revideret i april 2016. 
Da der løbende kan forekomme ændringer/tilføjelser, må hvert enkelt medlem selv sørge for at 
holde sig orienteret om de til enhver tid gældende regler. 
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Bilag 2 –  Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark 

Avlsgodkendelse og licenshingste 

 

Når du påtænker at købe en livstidsavlslicens til din hingst, er der flere ting du 
bør tage med i dine overvejelser, f.eks.: 

• Har din hingst et potentiale, som forventes at kunne forbedre avlen?  
• Har du selv erfaring nok til at vurdere avlspotentialet, eller bør du få en erfaren welsh-

avler til at rådgive dig?  

Licenssystemet er en parallel til de regler, der gælder for Welsh Pony and Cob Society, som er 
vores ”moderforening” i Storbritannien. I England og Wales er der ikke et kåringssystem for 
Welsh ponyer og Cobs, men der er der i stedet et stort antal shows gennem hele året, som avler-
ne kan deltage efter lyst og behov. 
I Danmark og i vores ”søsterforeninger” i Europa er der derimod tradition for at avlsdyr stilles til 
kåring, – i nogle lande er der endda også obligatoriske afkomsbedømmelser for at opretholde 
kåringen af en hingst. 
Fordelen ved den britiske showtradition og licenssystemet er, at du som avler selv kan bestemme 
hvilke dyr du vil avle med, uanset hvad en dommer måtte mene om din hingst.  
Fordelen ved det danske kåringssystem er, at du får en kvalificeret vurdering af et erfarent dom-
merteam, som giver dig en beskrivelse af din hingst’ styrker og svagheder. Samtidig er en kåring 
også et kvalitetsstempel, som mange hoppeejere skeler til, når de skal vælge hingst. 
Når du har overvejet spørgsmålene ovenfor, er der en række formelle krav, som du og din hingst 
skal opfylde. Disse krav gælder i øvrigt, hvad enten du stiller din hingst til kåring, til avlsgodken-
delse som 2 års hingst, eller du ønsker at købe en livstidsavlslicens til din hingst. Der kan søges 
om licens gældende fra den 1. januar det år, hvor hingsten fylder 2 år. 
Den første forudsætning du skal opfylde er, at du skal være Avlermedlem af Welsh Pony & Cob 
Avlen i Danmark inden sagsbehandlingen påbegyndes. Hvis du ikke allerede er medlem skal du 
kontakte Tina Skovlund Christensen på info@magusstud.com 

Godkendelse af hingst til avl (kåring, avlsgodkendelse og livstidsavlslicens) 

En forudsætning for godkendelse af en hingst til avl er, at hingstens 3-leddede afstamning kan 
dokumenteres på basis af en DNA-bestemmelse af begge hingstens forældre. Start derfor med at 
undersøge, om der allerede findes DNA af moderhoppen. Hvis ikke, skal DNA udtages i en blod- 
eller hårprøve fra hoppen. Hingstens far vil normalt have DNA liggende i enten det britiske eller 
det danske blodtypelaboratorium.  
Dernæst skal hingsten godkendes veterinært. Det anbefales, at anvende en uddannet hestedyr-
læge. 
Hingsten kan ikke godkendes veterinært, hvis 

a) Den ved undersøgelsen ikke kan findes fri for arvelig sygdom, herunder grå stær, defekte 
kønsorganer, strubepibning, ringfod, forbenet dragtbrusk, spat, staldkramper, knæskals-
fasthæftning, hanetrit og afvigende tandstilling. 

b) Eller findes med defekt eller ringe kropsbygning. 

c) Eller udviser symptomer på smitsom sygdom. 

Hvis en hingst ikke kan godkendes ved dyrlægens kliniske undersøgelse, kan den ikke godkendes 
til avl.  
Desuden skal hingsten stangmål noteres. Såfremt en hingst måles for stor eller for lille i forhold 
til den pågældende sections krav, kan hingsten ikke godkendes til avl, førend den har været stil-
let for en bedømmelseskommission. 
Det er en forudsætning for den veterinære undersøgelse, at hingsten er håndterbar. 
Er du i tvivl om procedurerne, så kontakt hingstelistefører Maiken Holm på tlf. 31 45 65 41 eller 
på mail: maiken_holm@hotmail.com  

Godkendelsesprocedure 
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Skema 1 – EJERERKLÆRING udfyldes og underskrives 

Skema 2 – DYRLÆGEERKLÆRING udfyldes af dyrlægen efter undersøgelsen samt udtagning af 
prøve til DNA.  

Dyrlægen skal udtage en prøve til DNA, som kan fastslå hingstens forældreskab. Prøven kan væ-
re blod eller hår. Det er vigtigt at du får dyrlægens attestation på at prøven er udtaget og sendt 
til Blodtypelaboratoriet. Dette er en forudsætning for godkendelse til avl. 

Hvis der ikke allerede findes DNA på forældrene, påhviler det dig som hingsteejer at fremskaffe 
dokumentation for at forældreskabet er korrekt. Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark kan ikke gø-
res ansvarlig for fremskaffelse af DNA, og den fulde omkostning til fremskaffelse af DNA materia-
let påhviler dig som hingsteejer. 

Der er to forskellige procedurer, alt efter om dyrlægeundersøgelsen laves fordi du vil stille din 
hingst til kåring / avlsgodkendelse af 2-års hingst, eller om du ønsker at købe en livstidsavlslicens 
på din hingst: 

1. Kåring / avlsgodkendelse 
Hvis dyrlægeundersøgelsen laves med henblik på kåring / avlsgodkendelse, skal du fremsende 
dyrlægeerklæringen sammen med din tilmelding til kåringen. Det fremgår af invitationen til kå-
ring hvilke dokumenter du yderligere skal fremsende. Kåringsgebyret fastsættes hvert år ved 
generalforsamlingen og er pt på 750 kr. 
2. Livstidsavlslicens 
Hvis dyrlægeundersøgelsen laves med henblik på tegning af livstidsavlslicens følges denne proce-
dure: 
a) Licensgebyr på 2.000 kr. indbetales til konto 7613-0001007643 (husk at anføre navn, med-

lemsnummer, hingstens navn samt ”Licens”).  

b) Dyrlægeerklæring, kopi af pas samt kvittering for bankoverførsel fremsendes til hingsteli-
stefører Maiken Holm, Tingvej 21, 8881 Thorsø, mail: maiken_holm@hotmail.com 

Hvis hingsten er af udenlandsk herkomst, skal den oprettes på SEGES Heste. I så fald sendes 
originalpapirerne direkte til registrering hos SEGES Heste. 
 
BEMÆRK: Udstedelse af en licens er ingen garanti for frugtbarhed. 
BEMÆRK: Foreningen fraråder kraftigt brug af ikke-avlsgodkendte hingste. Afkom efter disse kan 
ikke optages i hovedstambogen.  
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SKEMA 1 - EJERERKLÆRING 
ANSØGNING OM AVLSGODKENDELSE AF HINGST 
Undertegnede, ansøger hermed om avlsgodkendelse for nedennævnte hingst  

Hingstens identitet 

Hingstens navn  

Section eller WPBR  

Fødselsdato  

Registreringsnummer  

Chipnummer  
 

Dyrlæge oplysninger 

Dyrlæge  
Navn  
Adresse 

 

 

Ejer oplysninger 

Ejerens navn 
Adresse  
Telefonnummer 

 

Ejerens medlems-
nummer 

 

 
Er hingsten tidligere blevet nægtet en hingstelicens (overstreg venligst): JA / NEJ 
Jeg bekræfter, at de ovennævnte oplysninger er korrekte, og jeg er parat til at opfylde betingel-
serne for inspektion. 
 
Underskrift Ejer _________________________________ Dato ________ 
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SKEMA 2 – VETERINÆRERKLÆRING 
Undertegnede dyrlæge attesterer hermed at have inspiceret  
Hingstens navn  

Section eller WPBR  

Registreringsnummer  

Chipnummer  

Stangmål  
Ejerens navn 
Adresse  
Telefonnummer 

 

Jeg har tjekket oplysningerne i passet og kan bekræfte, at dyret nævnt ovenfor svarer til oplys-
ningerne i det pågældende pas. 
Hingsten er efter min undersøgelse  
1. Fundet fri for symptomer på kontagiøs eller infektiøs sygdom: JA / NEJ 
2. Fundet fri for sygdomme og defekter som gør en hingst uegnet til anvendelse til avl: JA / NEJ  
3. Ikke af kropsbygning og fysik, som gør den uegnet til avl: JA / NEJ 

Endvidere er en eventuel haltheds indvirkning på hingstens anvendelighed i avlen taget i betragt-
ning. 
Dato for udtagning af blod- / hårprøve til DNA-test: 
Jeg anbefaler, at hingsten ud fra en veterinærfaglig bedømmelse kan anvendes til avl: JA / NEJ 
Hvis en avlsgodkendelse ikke anbefales, anføres en detaljeret begrundelse herfor (se notei): 
 
 
 
 
 
Dato:      Dyrlægens stempel: 
Navn:  
(BLOKBOGSTAVER) 

Underskrift: 
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 Kvitteringsbrev – hingste med livstidsavlslicens 
 

 

 

 

 

 

 

Med virkning fra DATO 

 

 

Tildeles hingsten: 

 

NAVN 
STAMBOGSNUMMER 

chip v.s.hals - nummer 

 

Livstidsavlslicens 
 

 

 

 

 

 

 

Hingsten opfylder de veterinære krav og faderskabet er dokumenteret. 

 

Hingsten er godkendt til at bedække hopper og få afkom optaget i stambogen for  

Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark. 

 

 

Certifikat udstedt af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark 

 

 

 

Dato:_________      Underskrift:____________________________ 

 

 

Kerstin Berglind  

  Sekretær for Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark   

Vængegårdsvej 12 

Allindelille Old 

4370 St. Merløse 

 

E-mail: berglind.jessen@tdcadsl.dk  

www.welshponyer.dk 
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Bilag 3 - Godkendelse af udenlandsk kåring / showresultater 

Skema til dette findes på forenings hjemmeside under ”skemaer” 
 
 
 

Bilag 4 - WPBR Avl 

Kommentar til regler vedr. registrering af WPBR  
 
Welsh Pony & Cob Avlen I Danmark har indført et forregister / bilag til WPBR stambogen, hvor 
dyr uden 3 generationers afstamning kan optages såfremt de indeholder mindst 12,5% welsh 
blod.  

Et afkom efter en hingst med min. 25 % welsh ud af en hoppe med ukendt afstamning får en F1 
stamtavle, såfremt moderdyret er registreret til WPBR avl. Afkom efter denne F1 hoppe vil auto-
matisk blive registreret i F2, såfremt der anvendes en hingst med min. 12,5 % welsh blod.  

Afkom efter denne F2 hoppe vil blive registreret i F3, hvis det indeholder mindst 12,5% welsh 
blod. Næste generation vil være fuldstammet WPBR hvis den opfylder kravet om de 12,5 % welsh 
blod, men aldrig renracet sec. A, B, C eller D. 

Reglerne vedr. stambogsføring af WPBR er den bedste tilnærmelse, vi kan komme reglerne for 
stambogsføring af WPBR fra moderforeningen i Wales og EU Kommissionens beslutning 96/78/EF 
af 10. januar 1996 om kriterierne for indførelse og registrering af avlshovdyr i stambøger jf Be-
kendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr (nr. 16 af 7. januar 2016). 
Grunden til at det er en tilnærmelse er, at vi skal følge moderforeningens vedtægter, hvor alle 
dyr med min. 12,5 % welsh blod skal i hovedstambogen, hvilket ikke er helt korrekt ifølge EU-
bekendtgørelsen, som fastslår at dyr uden 3-leddet afstamning skal i bilag eller forregister.  

Derfor har bestyrelsen i samarbejde med SEGES Heste valgt at rette ind efter EU-
bekendtgørelsen og samtidig lave et system, hvor vi optager dyr uden 3-leddet afstamning i et 
bilag / forregister til stambogen, og samtidig giver dem samme rettigheder, som hovedstam-
bogsdyr har.  

Hvis du bedækker med en kåret hingst fra et ”farveforbund” f.eks. Pinto eller Palomino uden 3-
leddet afstamning, vil afkommet IKKE blive optaget i F1, F2 eller F3. Det skyldes at disse avlsfor-
bund ikke er forpligtiget til at følge EU-bekendtgørelsen, da disse avlsforbund ikke er EU aner-
kendte. 

Derfor SKAL hingsten have 3-leddet afstamning, for at kunne bruges til WPBR avl. Er hingsten 
kåret i andet forbund, og har den 3-leddet afstamning, skal der ikke søges licens på hingsten. Der 
skal blot indsendes skema. 

Hvis du ønsker din hoppe anvendt til WPBR avl, skal du udfylde blanketten "Registrering af hoppe 
til WPBR avl", uanset antallet af generationer på stamtavlen. Så vil afkommet får enten rødt pas 
eller blåt pas med foreningens logo. Rødt pas tildeles dyr med fuld afstamning på begge sider, og 
blåt pas tildeles dyr optaget i F1, F2 og F3. Skemaet skal kun udfyldes for hopper, der ikke er 
registreret som welsh. 

Såfremt blanketten ikke indsendes, vil afkommet blive registreret som LU dyr som hidtil. Disse LU 
dyr kan som hidtil stilles til kåring, men de vil blive mærket efter LUs regelsæt, hvorimod fuld-
stammede, F1, F2 og F3 dyr vil bliver mærket i henhold til Welsh pony & cob avlens vedtægter.  

Se i øvrigt foreningens vedtægter.  
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Registrering af hoppe til Welsh Part Bred Avl 
Skema findes på forenings hjemmeside under ”skemaer”. 
 

Registrering af hingst med kåring i andet avlsforbund til Welsh Part Bred 
Avl 
Skema findes på forenings hjemmeside under ”skemaer”. 
 

Registrering af bedækning af welsh hoppe med licenshingst uden welsh 
blod 

Skema findes på forenings hjemmeside under ”skemaer”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 5 – Kåring 
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Invitation til Welsh kåring 
 
Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den  
dato.  
Kåringen finder i år sted på: (her skrives den respektive adres-
se).____________________________________________________  
 
Ved arrangementet vil der være mulighed for deltagelse i følgende aktiviteter: 

• Kåring af hopper, hingste og vallakker (lørdag) 
• Frivillig egnethedsprøve 
• Føl- eller afkomssamling efter kårede, godkendte og avlsgodkendte hingste samt efter 

hingste med livstidsavlslicens 
• Bedømmelse af hoppesamling eller hoppefamilie efter kårede hopper 
• Showklasser (søndag) 
• DM – stutterikonkurrence  
• Mønstringsklasser 
• Engelske rideklasser 
• Aftenfest … og selvfølgelig hyggeligt samvær med andre welshentusiaster! 

 
Det eneste der ligger fast er, at kåring og aftenfest foregår lørdag og showklasser og finaler søn-
dag. Placeringen af føl- og afkomssamlinger, DM-klasse, mønstrings- og rideklasser bliver først 
afgjort når alle tilmeldinger er modtaget, og der er overblik over fordelingen af deltagere på de to 
dage. Der kan derfor ikke på forhånd meldes ud, om klasserne placeres lørdag eller søndag. 
 
For at kunne tilmelde til udstilling og bedømmelse i kåringsklasser, showklasser, afkomssamlinger samt stutte-

rikonkurrence, skal udstiller have avlermedlemskab enten individuelt eller familiemedlemskab.  

Deltagelse i mønstrings- og rideklasser kræver minimum et bruger- eller intromedlemskab for den person, der 

tilmeldes klassen eller at udstiller har et avlermedlemskab. 
Dommere 
 
Kåringens dommerteam vil bestå af: navn og stutteri på 2 engelske + 1 dansk dommer 
 
De britiske dommere er overdommere, jf. foreningens love. Den danske dommers opgave er at 
sikre at kåringsbeskrivelser og kåringsklasser er i overensstemmelse med det danske kåringssy-
stem. 
Showklasser og engelske rideklasser bedømmes udelukkende af de to udenlandske dommere.  
Mønstringsdommer er xxx 
 
Kåringsklasser 
 
Hingste, hopper og vallakker, der stilles til kåring i 2016, skal være født i 2013 eller tidligere. 
Hingste kan opnå en 1 årig avlsgodkendelse, hvis de er født i 2014. 
 
Dyr, der tilmeldes til kåring, skal tilmeldes på blanketten ”ANMELDELSE”, som er udarbejdet af 
SEGES. I rubrikken for racen anføres hvilken sektion, der er tale om. For hingste, der tilmeldes til 
kåring og avlsgodkendelse (2 års), skal hingsteejer desuden medsende underskrevet dyrlægeer-
klæring til avlsgodkendelse af hingste. Hingsteejer er ansvarlig for at der foreligger en veterinær 
godkendelse samt at DNA er udtaget, inden tilmeldingsfristen. 
 
Kopi af pas skal, for ponyer, der ikke er registreret i HesteData eller i WPCS, sendes sammen 
med tilmelding, uanset om der tilmeldes til kåring, show- eller brugsklasser. 
 
Originalt pas skal indleveres i kåringssekretariatet, ellers får dyret ikke adgang til bedømmelse. 
Efter kåringen påtager foreningen sig at indsende passet til SEGES, Heste til registrering af kå-
ringsresultatet. Der vil blive udstedt en kvittering for det indleverede pas. Udstilleren kan dog 
vælge at tage passet med hjem, og selv indsende det til SEGES Heste. I disse tilfælde er det ud-
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stillerens eget ansvar, at kåringsresultatet bliver registreret. Det anbefales at tage kopi af passet 
til brug under transport, såfremt udstilleren overlader passet i foreningens varetægt. 
Gebyr for registrering af kåringsresultatet er indeholdt i det kåringsgebyr, som indbetales ved 
tilmelding. 
 
Ifølge SEGES Hestes regler, skal den, der anmelder et dyr til kåring være identisk med den regi-
strerede ejer. Eventuelt ejerskifte skal derfor være foretaget hos SEGES Heste inden tilmelding til 
kåring fremsendes. 
 
 
 
Afkomssamlinger 
 
Samlinger bedømmes og præmieres i henhold til foreningens love. 
 
Føl- og afkomssamling efter hingste 
Ved føl - eller afkomssamling efter kårede, godkendte og avlsgodkendte hingste samt efter hing-
ste med livstidsavlslicens bedømmes min. 5 afkom, og afkommene skal kunne optages i den 
danske stambog for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark. 
 
Ved følsamlinger skal føllene bedømmes ved moders side og ved afkomssamlinger, skal afkom-
mene være fyldt 2 år, sådan at det er muligt at bedømme hingstens præg på afkommene. Mo-
derhopperne skal så vidt muligt tilhøre samme section som hingsten. 
 
Hoppesamling og hoppefamilie 
En lille hoppesamling skal bestå af mindst 3 individer: moderhoppen, som skal være kåret, og 2 
døtre på mindst to år.  
 
En hoppefamilie skal bestå af mindst 5 individer: moderhoppen, som skal være kåret, samt 
mindst 2 døtre og disses afkom, som kan være føl. 
 
 
 
Vandrepokaler 
 
Kåringens bedste hoppe 
Fra kåringsklasserne udtages nr. 1 og 2 til konkurrencen om ”Kåringens bedste hoppe” samt ”re-
serve”. Kåringens bedste hoppe modtager en vandrepokal udsat af Stutteri Mailund. 
 
Kåringens bedste hingst 
Fra kåringsklasserne udtages nr. 1 og 2 til konkurrencen om ”Kåringens bedste hingst” samt ”re-
serve”. Kåringens bedste hingst modtager en vandrepokal udsat af Stutteri Harvest. 
 
Bedst klargjorte pony 
Dommerne udvælger i løbet af kåringen dagens bedst klargjorte pony, som vil modtage Stutteri 
Ysselvliedt vandrestatuette. 
 
Ud over disse uddeles der under afviklingen af kåringsklasserne og ved søndagens finaler, en 
række vandrepokaler, som gennem mange år er skænket af foreningens medlemmer. 
 
 
Showklasser 
 
Der afvikles showklasser om søndagen. Showklasser er udstillingsklasser efter engelsk model og 
med britisk dommer. Der gives ikke point eller beskrivelser. Ponyer og cobs i alle aldre og køn 
kan tilmeldes. Dog skal hingste på 4 år og ældre være kåret eller have dansk eller engelsk avlsli-
cens, jf. foreningens love. 
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Ponyerne mønstres i skridt og trav og opstilles. Klassen oprangeres herefter. Fra showklasserne 
går nr. 1 og 2 videre til championatsfinalerne i deres respektive sec. 
 
 

Følshowklasse 
Afhængig af antallet af tilmeldinger vil klassen være samlet eller opdelt i sec. Vinderen af den 
samlede følklasse tildeles prædikatet ”Kåringens bedste føl”, der findes ligeledes en ”reserve” til 
denne titel. 

Vallak showklasse 
Vallakker kan tilmeldes en særskilt showklasse, hvor fremvisningen kan være ved hånd, under 
rytter eller for vogn efter ejerens beslutning. Vallakker fra alle sec. deltager i én samlet klasse. 
Vinderen modtager en vandrepokal udsat af stutteri Aberlour. 
 
DM-stutteri konkurrence 
I DM-klassen tilmelder hvert stutteri 3 ponyer af eget opdræt, som bliver bedømt som en samlet 
gruppe. Der sker ikke individuel oprangering af de 3 ponyer i hvert hold. De samlede kontante 
indskud i klassen deles mellem de tre bedst placerede stutterier i forholdet 50 – 25 – 10. De re-
sterende indskud dækker klassens omkostninger. 
Der kan fra kåringen 2016 tilmeldes redne og eller køre ekvipager. De fremvises dog udelukkende 
i skridt og trav. 
 
Finaler 
 
Søndag eftermiddag afholdes finaleklasser, som ponyerne kvalificeres til efter følgende regler: 
Fra showklasserne går nr. 1 og 2 i hver klasse videre til championatet i deres respektive sec. 
Blandt finaledeltagerne udpeges en ungdyrchampion, hoppechampion og hingstechampion med 
reserve i hver sec. Ud af disse dyr udpeges en supreme champion og reserve i hver sec., som er 
kvalificeret til den endelige finale om Best in Show og reserve. 
Det er muligt at efteranmelde kårede dyr fra lørdagens klasser, til almindeligt tilmeldingsgebyr.  
 
 
 
Konkurrenceklasser: Mønstring og ridning 
 
 
Mønstringsklasser 
Der kan tilmeldes i følgende mønstringsklasser: 
Klasse 1:  Børnemønstringsklasse (max. 12 år) 
Klasse 2:  Juniormønstringsklasse (13 – 17 år) 
Klasse 3:  Seniormønstringsklasse (min. 18 år) 
Klasse 4:  Old Ladies Cup (mønstringsklasse for kvinder på mindst 30 år) 
 
I mønstringsklasserne fremvises ponyerne efter danske mønstringsregler på trekantbane. Pony-
erne vises i opstilling, skridt og trav og bedømmes efter 10-talsskala. I Old Ladies Cup ses det 
gerne, at deltagerne er iklædt kjole og hat.  
 
Vinderen af hver mønstringsklasse går videre til finalen om Bedste mønstrer, som modtager en 
pokal udsat af stutteri Møllegyden. 
 
Efteranmeldelse til mønstringsklasserne kan ske i sekretariatet indtil 1 time før klassens afvikling, 
såfremt tidsplanen tillader det. 
 
Mønstringsklasserne afvikles parallelt med kåringsklasserne, hvis det er nødvendigt iht. tidspla-
nen. Det tilstræbes at afvikle alle mønstringsklasser, såfremt der er tilmeldt mindst 3 deltagere 
ved tilmeldingsfristens udløb. Der uddeles rosetter til alle dyr i mønstringsklasser.   
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Engelske rideklasser 
Engelske rideklasser udskrives på  fire niveauer;  
”Leading Rein”, ”First Ridden”, ”Novice Ridden” og ”Open Ridden”. 

 Se særskilt bilag med beskrivelse af rideklasserne. 
 
Vinderen af hver rideklasse går videre til finalen om Ridden Champion, som modtager en pokal 
udsat af stutteri Kildegaard, samt et æresbånd skænket af foreningen. 
 
 
Tilmelding og betaling 
 
Tilmelding til show-, og brugsklasser samt anmeldelse til kåring sendes sammen med udstillerkort 
til ______NAVN_____________e-mail_______________ Såfremt udstiller ikke har adgang til e-mail 

kan tilmelding sendes til ______postadresse_________ 
 
Tilmelding skal være modtager i hænde senest ________________. Det anbefales, at sende 

tilmeldingerne pr. mail.  . Tilmeldinger modtaget efter denne dato betragtes som efteranmeldelse og 
medtages KUN såfremt tidsplanen tillader det og KUN mod betaling af dobbelt deltagergebyr. 
 
Efteranmeldelse til kåring og showklasser kan kun ske frem til den _____, dog kan dyr, der opnår kåring om 

lørdagen, efteranmelde til søndagens showklasser til ordinært gebyr indtil sidste klasse lørdag er afviklet. 

 

Efteranmeldelse til ride- og mønstringsklasser kan ske i sekretariatet frem til en time før klassens start, såfremt 

tidsplanen tillader det.  

 

Der kan ikke påregnes boks ved efteranmeldelse! 

 
Alle blanketter ligger på foreningens hjemmeside under aktivitetskalenderen. 
 
Husk at kopi af pas / registreringsattest skal medsendes på ponyer der ikke er registreret i enten 
HesteData eller i WPCS, uanset hvilken klasse, der tilmeldes i.  
 
Det er vigtigt at tilmeldingsblanketten til show- og brugsklasser samt udstillerkortet er korrekt 
udfyldt og indeholder alle de oplysninger, vi beder om. Det letter arbejdet med administration af 
tilmeldingerne.  
 
OBS: Ved mønstrings- og rideklasser skal navn og alder på mønstrer / rytter oplyses. 
 
OBS: Ved tilmelding af føl, der endnu ikke har fået udstedt pas, skrives navn og registrerings-
nummer på begge forældre på tilmeldingsblanketten. 
 
OBS: Ved tilmelding af afkomssamlinger skal det krydses af for alle dyr der indgår i samlingen, 
og det skal tydeligt fremgå hvilken hingst / hoppe samlingen er efter. 
 
 
Udstillerkort 
 
Alle udstillere skal fremsende et udfyldt ”Udstillerkort”. På udstillerkortet anføres det samlede 
antal dyr der er tilmeldt kåring, showklasser, mønstrings- og rideklasser, antal bokse, camping, 
aftenfest mv. 
Medlemmer, som ikke skal udstille eller deltage i konkurrenceklasser er velkomne under hele arrangementet 

og skal ligeledes fremsende udfyldt ”Udstillerkort”, såfremt der ønskes deltagelse i aftenfest eller camping-

plads. 
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Alle blanketter sendes samlet, og skal betaltes ved bankoverførsel til konto 7613-1012825 (husk 
at anføre navn og medlemsnummer, samt ”Kåring”).  
 
Kontingent for medlemskab skal være betalt senest samtidig med tilmelding til foreningens medlemskonto 

7613-1007643.  

Bemærk venligst at medlemskab og kåringstilmelding indbetales på to forskellige kontonumre, af hensyn til 

administration af medlemskab! 

 
 
 
Generelle bemærkninger 
 
Kåringskatalog fremsendes pr. mail ca. en uge før arrangementet og kan købes i sekretariatet på 
pladsen. 
 
Pladsen åbner fredag kl. __________ 
 
Der kan bestilles bokse opstrøet med ____. Bokse kan kun forventes ved rettidig tilmelding. Der 
vil være mulighed for at bestille boks for ét døgn (enten fredag kl. 17 til lørdag kl. 17 eller lørdag 
kl. 18 til søndag kl. 18) for _________ Boks kan også bookes for hele weekenden (fredag kl. 17 
til søndag kl. 18) for _________. Bokse der anvendes fra fredag til lørdag skal muges ud før man 
forlader pladsen, så de er klar til næste lejer. 
  
På pladsen vil der være mulighed for at købe mad og drikke.  
 
Ophold på pladsen er for egen regning og risiko. Der henstilles til, at alle dyr er vaccinerede. 
 
 
Vel mødt! 
Bestyrelsen 
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Tilmelding til show- og konkurrenceklasser ved kåringsweekend 
Der kan kun anmeldes 1 pony pr. skema  

Tilmeldingen skal ledsages af udfyldt udstillerkort og en kopi af ponyens / cob’ens afstamning. 

 

Ponyens navn: Reg.nr: 

Sec.: Køn: Født: Farve: 

Udstillers navn: medl.nr. 

 

For føl, der endnu ikke har fået udstedt pas oplyses her far, mor og morfar: 

F: Reg.nr.   

M: Reg.nr.   

MF: Reg.nr.   

Opdrætter: 

 

Ponyen tilmeldes følgende klasser: (sæt x) 

Udstillingsklasser: 

 Showklasse 

 Følshowklasse 

 Vallakshowklasse 

 DM-showklasse (der udfyldes ét skema for hver pony i klassen!) 

 Afkomssamling efter: Reg.nr.   

 

Mønstringsklasser:   Engelske rideklasser: 

 Børnemønstring (max. 12 år)  Leading Rein 

 Juniormønstring (13-17 år)  First Ridden 

 Seniormønstring (min. 18 år)  Novice Class 

 Old Ladies Cup (kvinder over 30 år)  Open Class 

Navn på mønstrer / rytter: Alder: 

 

HUSK kopi af afstamning for ponyer, der IKKE er registreret i HesteData eller i WPCS!  
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Udstillerkort til kåringsweekend 
 
 
 antal á kr. i alt kr 

Kåring af hoppe inkl. kåringscertifikat    

Kåring af vallak inkl. kåringscertifikat    

Kåring/avlsgodkendelse af hingst inkl. kåringscertifikat    

Afkomssamling efter hoppe eller hingst    

Dyr i showklasse (inkl. følshowklasse og vallakklasse)    

DM showklasse (stutterikonkurrence)    

Mønstringsklasse    

Rideklasse    

Boks hele weekenden    

Boks ét døgn (angiv lørdag ELLER søndag) __________________    

Annonce i katalog 1/1 side (A5)    

Avertering af udstillet pony til salg i katalog    

Deltagelse i aftenfest, voksen    

Deltagelse i aftenfest, barn    

Campingvogn med strøm, samt lastbiler     

Campingplads til telt (uden strøm)    

Rabat (10% på kåringsgebyret ved minimum 3 tilmeldte til kå-
ring)    

Rabat (10% på showgebyret ved minimum 3 tilmeldte til show)    

Yder _____ stk. ærespræmier á 250 kr.    

I alt: (betalingen skal være indbetalt på foreningens konto sam-
tidig med tilmelding) 

   

 
 
Beløbet er vedlagt i check:    Beløbet er indbetalt på konto 7613-1012825 den:  

Husk at anføre navn og medlemsnummer, samt ”Kåring” ved bankoverførsel.  

Medlemsnr.:  Udstillers navn:  

Mobil tlf:  E-mail:  

Adresse:  

Postnr og by:  

Jeg medbringer en ærespræmie til en værdi af ca. 250 kr.:  

Angiv evt. hvilken klasse/ section, præmien doneres til:  

Ved tilmelding gives automatisk tilladelse til at kåringsresultater offentliggøres i foreningens stambog / webstambog 

Sidste frist for rettidig tilmelding er : 

Efteranmeldelse til kåring og showklasser er KUN gyldige mod betaling af dobbelt deltagergebyr og kan kun ske frem til 

den 31. juli. Dog kan dyr, der opnår kåring om lørdagen, efteranmelde til søndagens showklasser til ordinært gebyr indtil 

sidste klasse lørdag er afviklet. 
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Efteranmeldelse til ride- og mønstringsklasser kan ske i sekretariatet frem til en time før klassens start, såfremt tidsplanen 

tillader det.  

Der kan ikke påregnes boks ved efteranmeldelse! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilag 6 - Hingsteshow 

Invitation til Hingsteshow 
 
Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark indbyder til foreningens årlige Hingste Show, lørdag den xxxx på xxxx. 
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Showet holdes i henhold til foreningens regler om foreningsshow.  

Udstiller skal have avlermedlemskab og hingste på 4 år og ældre skal være avlsgodkendt med dansk eller uden-

landsk kåring eller avlslicens. 

1 og 2 årige hingste vil blive bedømt med point efter 10-tal skalaen og får en kort beskrivelse. 1, 2 og 3 års 
hingste vil modtage en særlig roset såfremt de findes bevaringsværdige som hingste. Øvrige hing-

ste bedømmes og oprangeres efter walisisk showtradition.  
Der udpeges juniorchampions og seniorchampions og reserver i alle sectioner samt Best In Show og reserve. 

Ud over showklasserne bliver der mulighed for at tilmelde sig i engelske rideklasser: Leading Rein, First Ridden, 

Novice Ridden og Open Ridden. Se særskilt beskrivelse af rideklasserne. Deltagelse i rideklasser kræver mi-

nimum et bruger- eller intromedlemskab for den person, der tilmeldes klassen eller at udstiller har et avler-

medlemskab. 

Der er et begrænset antal bokse til leje efter først-til-mølle princip. 

Dommer: xxx 

Pris pr. dyr: Showklasse 250 kr. Rideklasse: 250 kr. Boksleje: 250 kr. 

Tilmelding senest den xxx til xxx ved fremsendelse af tilmeldingsblanket OG kopi af afstamning. For 4 års og 

ældre hingste med udenlandsk avlsgodkendelse vedlægges dokumentation herfor. Tilmelding er kun gyl-

dig ved samtidig indbetaling af showgebyr på konto 7613-1012825 

Efteranmeldelse kan ske indtil xxx til dobbelt pris.  

Katalog udsendes pr mail ca. 8 dage før arrangementet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmelding til Hingsteshow med rideklasser 

den xxx 

på xxx 
 

 

Ved tilmelding af flere dyr fra samme udstiller samles tilmeldingsgebyr, boksleje og ærespræmie på 

ét skema. 

Jeg tilmelder nedenstående pony / cob i: (sæt kryds) 
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Showklasse ___    Leading Rein ____   First Ridden ____   Novice Ridden ___  Open Ridden ____ 

 

 

Navn Farve Sec. 

Reg.nr./stb.nr. Født 

Far Reg.nr./stb.nr. 

Mor Reg.nr./stb.nr. 

Morfar Reg.nr./stb.nr. 

Opdrætter 

Ejer Medl.nr. 

Adresse Postnr. og by 

E-mail Mobil nr. 

Rytters navn Rytters alder Medl.nr. 

Ved tilmelding i rideklasser oplyses ponyens køn: 

 

Økonomi: 250 kr. pr. pony/cob i showklasse, 250 kr. pr. pony/cob i rideklasse. 250 kr. pr. boks 

Kr.  _________ indbetalt på konto 7613-1012825 (husk at påføre udstillernavn på indbetalingen) 

Jeg medbringer _____ (antal) ærespræmie(r) / betaler til køb af ærespræmie(r) kr.: ____________ 

 

Sidste frist for tilmelding til ordinær pris er den xxx. Efter denne dato og indtil xxx kan der efteran-

meldes til 500 kr. i showklasse / 500 kr. i rideklasse.  

 

HUSK AT VEDLÆGGE KOPI AF DE SIDER I HESTEPASSET,  

SOM VISER AFSTAMNINGEN! 

 

Sendes til: xxx, e-mail: xxx 
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Bilag 7 - Foreningsshow  
 

Invitation til foreningsshow 
 
Welsh Pony & Cob Avlen inviterer til XXXXXX Show den (dato) på følgende adresse:----------------
-------- 
 

1. Arrangementet afholdes som et foreningsarrangement og dertilhørende regelsæt. 
 
2. Der vil være klasser for alle sectioner og partbreds af alle aldre. Alle hingste på 4 år eller 

ældre kan deltage såfremt om de er kåret eller tildelt dansk eller udenlandsk licens. 
 
3. Deltagere fra øvrige europæiske welsh forbund er velkomne. 
 
4. Dommer: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
5. Bedømmelsen foretages på britisk manér, og der vil ikke blive givet points eller beskrivel-

ser.  
 
6. Der tilstræbes klasser for føl, 1, 2, og 3 års, junior (4 – 7 år) og senior (fra 8 år) ponyer 

for hver section. Det tilstræbes, at der er min. 3 deltagere i hver klasse, men om nødven-
digt kan sectioner indbyrdes og WPBR slås sammen i klasser.. 
 

7. Nr. 1 og 2 fra hver klasse deltager i ungdyrs-/seniorchampionat. Championatsvindere del-
tager i konkurrencen om championaterne indenfor sectionen. Supreme champion og re-
serve inden sectionen deltager i konkurrencen om Best in Show og reserve. Alternativt: 
Nr. 1 og 2 fra hver klasse deltager i ungdyrs-/seniorchampionat på tværs af sectionerne. 
Championatsvindere deltager i konkurrencen om Best in Show og reserve. 

 
8. Deltagergebyr: ________ pr. pony 
 
9. Der er / er ikke mulighed for opstaldning 
 
10. Arrangementet afholdes udendørs 
 
11. Deadline for tilmelding er xxxx til xxxxxxxxxxxxxxxxx. På mail xxxxxxxxxx eller sendt til 

xxxxxxxxxxxxxx. Tilmelding sendes i form af kopi af afstamning dvs. sider med registre-
ringsnummer, farve, opdrætter samt afstamning. For hingste med udenlandsk licens gæl-
der, at der skal medsendes dokumentation for licens. Tilmeldingsblanketten kan downloa-
des via foreningens hjemmeside. 

 
12. Alt informationsmateriale samt katalog udsendes pr mail ca. 8 dage før arrangementet.  
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Tilmelding til foreningsshow med rideklasser  

den xxx 

på xxx 
 

 

Ved tilmelding af flere dyr fra samme udstiller samles tilmeldingsgebyr, boksleje og ærespræmie på 

ét skema. 

Jeg tilmelder nedenstående pony / cob i: (sæt kryds) 

 

Showklasse ___    Leading Rein ____   First Ridden ____   Novice Ridden ___  Open Ridden ____ 

 

 

Navn Farve Sec. 

Reg.nr./stb.nr. Født 

Far Reg.nr./stb.nr. 

Mor Reg.nr./stb.nr. 

Morfar Reg.nr./stb.nr. 

Opdrætter 

Ejer Medl.nr. 

Adresse Postnr. og by 

E-mail Mobil nr. 

Rytters navn Rytters alder Medl.nr. 

Ved tilmelding i rideklasser oplyses ponyens køn: 

 

Økonomi: 250 kr. pr. pony/cob i showklasse, 250 kr. pr. pony/cob i rideklasse. 250 kr. pr. boks 

Kr.  _________ indbetalt på konto 7613-1012825 (husk at påføre udstillernavn på indbetalingen) 

Jeg medbringer _____ (antal) ærespræmie(r) / betaler til køb af ærespræmie(r) kr.: ____________ 

 

Sidste frist for tilmelding til ordinær pris er den xxx. Efter denne dato og indtil xxx kan der efteran-

meldes til 500 kr. i showklasse / 500 kr. i rideklasse.  

 

HUSK AT VEDLÆGGE KOPI AF DE SIDER I HESTEPASSET,  

SOM VISER AFSTAMNINGEN! 

 

Sendes til: xxx, e-mail: xxx 
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Bilag 8 – udgiftsbilag 
Sendes til forenings kasserer. 
Skemaet til udgifter findes på foreningens hjemmeside, under ”skemaer”. 
 

 

Bilag 9– Afholdelse af foreningshows – budget 
Såfremt man ønsker at afholde et foreningsshow; 

Skema findes på forenings hjemmeside under ”skemaer” 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Bilag 10 - Skema til anmodning om økonomisk støtte til arrangementer 

Foreningen kan efter ansøgning fra aktivitetsudvalgene give tilskud til arrangementer, hvis disse 
er i PR-øjemed. 
Ansøgningen sendes til foreningens kasserer.  
Skemaet findes på foreningens hjemmeside under ”skemaer”. 
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Bilag 11 - Egetoftepokalen og Valhallapokalen 
 
I pointtabellen herunder vises hvordan der tildeles point til beregning af hingstenes resultater i 
kampen om Egetoftepokalen og hoppernes resultater i kampen om Valhallapokalen. 
 
Fælles for begge pokaler er, at de tildeles henholdsvis faderhingsten og moderhoppen til dansk-
fødte afkom, der optjener flest point ved udstillinger. Afkom kan være føl eller ældre dyr, og der 
gives point for hver udstilling dyret deltager i efter det nedenstående pointskema. 
 
Alle danske udstillingsarrangementer, hvor welsh ponyer og cobs kan stille til bedømmelse af en 
godkendt dommer, er kvalificerende. Eksempel på sådanne arrangementer er: Welsh kåring og 
showklasser, foreningsshows, afkomsfremstillinger ved dyrskuer og kåringer, føl- og plageskuer, 
dyrskuer, Mountain & Moorland shows, samt andre shows afholdt i privat regi eller i samarbejde 
med andre avlsforeninger eller interessegrupper. 
 
Fælles for alle kvalificerende arrangementer er, at resultatlisten skal omfatte alle udstillede welsh 
ponyer og cobs ved det pågældende arrangement. Resultaterne skal være offentliggjort på for-
eningens hjemmeside og der skal være afstamningsoplysning på alle udstillede welsh ponyer og 
cobs ved det pågældende arrangement. 
 
For både hingste og hopper gælder, at resultater for afkom kun tæller med i den section, som 
henholdsvis faderhingsten og moderhoppen er kåret eller registreret i. 
 
Der skelnes mellem welshdommer og anden dommere. Ved en welshdommer forstås en dommer, 
som i sit hjemland er officielt anerkendt til at dømme welsh ponyer og cobs, og optaget på den 
hjemlige avlsforenings dommerliste. Anden dommer kan være f.eks. plageskuedommer, dyrskue-
dommer eller dommer fra National Pony Society i Storbritannien. 
 
Ved arrangementer, hvor der gives karakter, point eller kåringsklasser, er det disse der er afgø-
rende for optjening af Egetofte og Valhallapoint. Ved arrangementer, hvor der udelukkende sker 
oprangering uden pointgivning, er det placeringen i klassen, der afgør pointoptjening til denne 
konkurrence.  
 
Ved arrangementer, hvor der gives delkarakterer mellem 1 og 10 samt en helhedskarakter (f.eks. 
på føl og plageskuer), er det helhedskarakteren der gælder for den nedenstående pointtabel. Ar-
rangementer, hvor der gives delkarakterer, men ikke en helhedskarakter (f.eks. M&M shows), er 
det karakteren for typen der lægges til grund for pointtildelingen. 
 
Tvivlstilfælde om et arrangements status afgøres af bestyrelsen.  
 
Pointtabel: OBS – der vil på bestyrelsesmødet i september og december 2016 blive arbejdet vide-
re med en ny form for pointtabel til hhv. Egetofte og Valhalla pokalen. 
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Bilag 12 - Frivillig egnethedsprøve 
 
Foreningen kan invitere til frivillig egnethedsprøve for hopper, hingste og vallakker i forbindelse 
med det årlige kåringsarrangement, eller ved andre arrangementer efter beslutning i bestyrelsen.  
Deltagende ponyer skal være fyldt 4 år på prøvetidspunktet. Resultatet af prøven registreres på 
SEGES Heste. Prøven består af eksteriørbedømmelse, gangartsbedømmelse, springning, dyrlæ-
geundersøgelse samt en temperamentsvurdering. 
Der er ikke mulighed for at aflægge frivillig egnethedsprøve ved kåringen i 2016. 
 
1. Eksteriørbedømmelse  
Foretages af kåringsdommere eller andre til lejligheden udpegede dommere. Anmeldelses-skema 
fra Videnscentret | Hest anvendes. 
 
2. Gangartsbedømmelse 
Der rides/køres efter dommerens anvisninger. Gangartsbedømmelsen trænes på LC niveau. 
Max. tid pr. ekvipage er ca. 6 min. Der vurderes grundgangarter, overgange (dog ikke mellem 
skridt og galop), volter, diagonalvendinger og parader vises. 
 
 Karakter  

(skala 1 – 10) 
Bemærkninger 
 

Skridt 
 

  

Trav 
 

  

Galop 
Ponyer der køres, fremvises her i 
longe 

  

Temperament 
 

  

Kapacitet 
 

  

Helhed 
 

  

Opnået gennemsnit for gangarts-
bedømmelsen 
Overføres til samlet resultat 

 
/ 6 = 

 

 
 
3. Springning 
Ponyer der køres, løsspringes eller springer i longe. Der springes efter dommerens anvisninger. 
Der springes 4 enkeltstående forhindringer samt et opvarmningsspring. Højde og bredde tilpasses 
den enkelte pony. Der springes på LC niveau og dommeren kan anmode om at ændre på spring-
enes højde og bredde. Maksimum tid pr. pony: 5 min. 
 
 Karakter (skala 1 – 

10) 
Bemærkninger 
 

Kapacitet 
 

  

Helhed 
 

  

Villighed. Bedømmes for ponyer, der 
løsspringes / springer i longe 

  

Ridelighed. Bedømmes for ponyer, 
der springer under rytter 

  

Gennemsnit opnået i springning. 
Overføres til det samlede resultat 

 
/ 3 = 
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4. Dyrlægeundersøgelse/sundhedsattest 
 
 

Karakter (skala 0-10) Evt. bemærkninger 

Almen sundhedstilstand. 
Overføres til samlet resultat 

  

 
 
5. Temperament 
Denne karakter er alene Dyrlægens vurdering. 
 
 

Karakter (skala 0-10) Evt. bemærkninger 

Ponyens generelle temperament. 
Overføres til samlet resultat 

  

 
 
6. Samlet resultat for brugsegenskaber 
 
 

Karakter Vægtning 

Gennemsnit opnået i  
eksteriørbedømmelsen. 

 25% af gns. karakter = 

Gennemsnit opnået i  
gangartsbedømmelsen. 

 50% af gns. karakter = 

Gennemsnit opnået i  
springningen. 

 25% af gns. karakter = 

Samlet opnået resultat 
 

  

Almen sundhedstilstand 
 

  

Ponyens generelle temperament 
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Bilag 13 - Æresmedlemmer 
 
Følgende medlemmer er æresmedlemmer: 
 
Marianne Seidenfaden 
Carl Trock 
John Møllegaard Kristensen 
Benth Olesen 
 
Desuden er Dr. Wynne Davies MBE, Wales æresmedlem 
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Bilag 14 - Kvitteringsbreve – nye medlemmer 
 
 
 

Dato:  
 
 

Kære  
 

Vi vil gerne takke dig for din henvendelse til Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark 
Det vil glæde os meget, hvis du/I vælger at blive medlem af en ganske særlig forening, nemlig 
Welsh Pony og Cob avlen i Danmark. 
 
Welsh Pony og Cob Avlen blev grundlagt i 1965 og er en avlsforening. Det vil sige, en forening 
der fokuserer på avl, registrering og stambogsføring af de fire renracede sektioner samt welsh 
part bred (WPBR). 
 
Vi afholder mange shows, og frivillig kåring af hingste og hopper, samt frivillig egnethedsprøve 
med henblik på at selektere de bedste avlsdyr. Som medlem af foreningen vil du få mulighed for 
at udstille din pony til shows og kåring samt få registreret afkom afhængig af, hvilket medlem-
skab du vælger. Du får også mulighed for gratis at sætte din/dine ponyer på foreningens web-
salgsliste, få link til din hjemmeside optaget og blive opført på foreningens avlerliste mm.  
 
Foreningen udsender en Årbog til alle medlemmer en gang årligt. I denne årbog vil du kunne læ-
se om det foregående års kåringer, udstillingsresultater mv., og det vil også være muligt at re-
klamere for dit stutteri eller indsende historier om dig og dine dejlige welshponyer.  Vi offentlig-
gør hingsteliste og andet spændende materiale på foreningens hjemmeside: 
www.welshponyer.dk,  hvor du som medlem har mulighed for at følge med i, hvad der rører sig i 
foreningen. Det er også her du finder kontaktoplysninger, og andet du har brug for. Foreningen 
har desuden to grupper på facebook.com ”Info fra Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark”, som er 
en officiel informationsside siden er en såkaldt ’synes godt om’-side og ”Welsh Ponyer og Cobs i 
Danmark”, dette er en lukket gruppe, hvor man anmoder om medlemskab for at kunne læse op-
læg samt lægge ting op.  
 
Vi har aktivitetsudvalg i landsdelene, der bl.a. arrangerer shows, stævner, diverse arrangemen-
ter. Der er en altid opdateret aktivitetskalender på hjemmesiden. 
 
Der kan oprettes følgende medlemskab: 
 
A-medlem: Avlermedlemsskab; personligt eller familie  550/700 kr. pr. år 
 
B-medlem: Brugermedlemskab (passivt medlemskab)  350 kr. pr. år 
 
C-medlem: Introduktionsmedlemskab – Gratis, men kan kun tegnes af eksisterende medlemmer 
til nye medlemmer og gælder kun for det kalenderår, hvor det tegnes. 
 
D-medlem: Støttemedlemskab    150 kr. pr. år 
 
A-medlemmer (personligt/familie) har ret til at udstille egne welsh ponyer / cobs ved kåring og 
foreningsshows, få hingste på foreningens hingsteliste, annoncere på foreningens hjemmeside 
samt deltage med stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger (familiemedlemsskab har to 
stemmer ved generalforsamlingen). Endvidere har A-medlemmer samme rettigheder som be-
skrevet under B og D-medlemmer. 
  
B-medlemmer har ret til at deltage generelforsamlingen uden stemmeret og valgbarhed, og kan 
deltage i foreningens øvrige arrangementer. B-medlemmer tilsendes nyhedsbreve pr. mail og har 
adgang til welshdata, samt ret til at deltage i konkurrencen om Årets Welsh Pony. 
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C-medlemmer har samme rettigheder som B-medlemmer. Dette medlemskab kan kun tegnes af 
eksisterende medlemmer for et år for nye medlemmer.  
 
D-medlemmer modtager foreningens nyhedsbreve pr. mail, har adgang til welshdata samt ret til 
at deltage i konkurrencen om Årets Welsh Pony 
 
For at blive medlem skal du indbetale kontingent på foreningens medlemskonto: 7613-1007643.  
 
Husk at påføre dit navn på indbetalingen. Desuden skal du fremsende oplysninger om dit navn, 
postadresse, telefonnummer og mailadresse til  info@magusstud.com 
 
Når din indbetaling er registreret, vil du få tilsendt et medlemsnummer samt password, som giver 
dig adgang til welshdata. Her kan du finde informationer om over 20.000 welsh ponyer, læse re-
ferater fra bestyrelsesmøder, se medlemsliste og anden information. Du få tilsendt et Nyhedsbrev 
fra bestyrelsen hvis du har givet os din mailadresse. 
 
God fornøjelse. Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem. 
 
 
 
På foreningens vegne 
 
Tina Christensen
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Kvitteringsbrev – nyt medlem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  
Kære 
 
Det er os en fornøjelse at kunne byde dig velkommen til Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark. 
 
Dit medlemsnummer er: 19-XXXX, og sammen med dit password …… har du nu mulighed for at 
logge på welshdata, hvor du kan finde informationer om dyr, læse referater fra bestyrelsesmøder, 
medlemsliste samt anden information.  
 
Fra foreningen vil du modtage et Nyhedsbrev, der udsendes pr. mail. Husk at opdatere dine per-
sonlige oplysninger, hvis du f.eks. skifter mailadresse eller telefonnummer. 
 
Hvert år i slutningen af marts / begyndelsen af april udsender vi foreningens årbog til alle avler- 
og brugermedlemmer (ikke til støttemedlemmer). Husk derfor også at rette din postadresse på 
welshdata, hvis du flytter. 
 
Vi glæder os til at hilse på dig ved vores mange arrangementer rundt om i Danmark, og håber du 
får mange dejlige timer/oplevelser med din/dine welsh, som jo er: Verdens Smukkeste Pony. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Tina Christensen



 61

Kvitteringsbrev – nyt medlem engelsk 
 
 
 

Dear  
 
  

  
  

  
  

  
We will hereby thank you for being a member of the Danish Welsh Pony and Cob Asso-

ciation 

  
We are very pleased that you have made the decision to be part of a very special society Welsh 

Pony and Cob Association in Denmark. 
  
The Danish Welsh Pony and Cob Association was founded in the 1965th That is, an association 

that focuses on breeding, registration and pedigrees all sections. 
   

We hold many shows, volunteer grading and test and sample of our stallions and mares, in order 
to select the best of the breed. Membership of the society allows you to enter your pony to 

shows, grading and advertise on our website www.welshponyer.dk for free.  
  
You get them a membership number 19-0XXXX password ……. which gives you access to the 

Welsh data (www.welshdata.dk). Here you can find information about ponies which have been in 
Denmark, read minutes of board meetings, member list and other information.  

 
The association publishes a yearbook free to all members an annual basis. We send stallion list, 
newsletters etc.  We have a beautiful website www.welshponyer.dk where you as a member have 

more options and powers - here you will find all the information you need. If you have any ques-
tions or enquiries do not hesitate to contact us. 

The website includes an always updated calendar of activities.  
 

Best regards.  
 

On behalf of the Association  

Tina Christensen 

 
  
 
                                                 
 


