
Aberlour  
Welsh Ponyer af Cob Type sec. C 

Vi har avlet welsh siden 1995. Vi startede med Welsh 

cobs og lavede en glidende overgang til sec. C i star-

ten af 0’erne. Siden 2004 har vi  udelukkende haft 

sec. C.  

Vores avl er stadig baseret på den samme grund-

stamme, som vi startede sec. C avlen med. Og den 

holder vi fast ved. For her har vi lige præcis den type 

og kvalitet, som vi allerbedst kan lide. 

Stamhoppen Thorneyside Glamour Girl WC 71 le-

verede som 17 årig i 2004 et skønt hoppeføl - Aber-

lour Gwalia - som det første af en stribe på syv føl.  

Nu er det Gwalia på 17 år, der har rollen som stam-

hoppe og matriark på stutteri Aberlour. Hun har her i 

2021 fået sit ottende føl og er mor og mormor til vo-

res andre avlshopper. 

Her i præsentationen kan du se et udsnit af de pony-

er, ’Gladis’ har leveret gener til. Og en introduktion til 

de to hingsteføl som vi har til salg, og som hun er 

henholdsvis mormor og tipoldemor til. 

Grundlæggeren af den nuværende hoppestamme på  

stutteri Aberlour: Thorneyside Glamour Girl kaldet ’Gladis’ 

1987-2013 

(Glanarthen Cardi Bach x Thorneyside Magic Maid) 



Gwalia og hendes døtre 

Aberlour Gwalia WC 105 (far: Rytterbjergets Infinity WCH 13) har 

haft en strålende showkarriere, især i sine unge år. Hun blev kåret i 

1. klasse som 3-årig og vandt allerede som føl og plag  flere cham-

pionater. Hun er flere gange sec. C champion ved welsh shows. 

Som 11 årig stillede hun med en hoppesamling på Roskilde dyrskue 

og fik 23 point med døtrene Aberlour Ginny og Aberlour Gaia. 

Mest afgørende er det dog, at hun har avlet en stribe skønne føl, 

som skaber glæde hos de børn, der rider dem. 

Både Ginny og Gaia gik i mors fodspor, og vandt championater som 

føl og plage. Det blev dog Gaia der for alvor gik show-vejen, fordi 

hun virkelig kunne lide det. Ginny blev tilkørt og tilredet. I mange år 

har hun været en elsket brugspony, før hun fik sit første føl i 2021. 
Aberlour Gwalia, 3 år og kåret i 1. kl. i 2007 

Aberlour Gaia, 3 år ved  

kåring i 2014. 

Kåret i 1. klasse og kårin-

gens bedst klargjorte pony. 

Aberlour Ginny, 3 år og kåret i 2. kl. A i 2013 



Aberlour Ginny WC 132 (far: Parvadean The 

Gigolo WCH 30) blev født i 2010 og er Gwalias 

første føl. Tillidsfuld og charmerende, gik hun lige 

ombord i folk. Derfor var der ingen tvivl om, at 

hende ville vi beholde. 

Hun fik show-debut 5 uger gammel i Sverige, 

med walisisk dommer. Her tog Ginny både føl-

championat og sec. C supreme championat, 

mens Gwalia blev senior- og reserve champion 

sec. C. 

Allerede året efter blev hun overhalet i showkva-

litet af sin lillesøster Gaia. Så når vi skulle priori-

tere og kun have en plag med til show, blev det 

Ginny, der fik lov at blive hjemme. Hun blev kåret 

i 2. kl. A som 3 årig i 2013. 

Efterfølgende har Ginny vist sit meget store værd 

som brugspony. Først som kørepony og siden 

ridepony. Men fra i år, er det altså rollen som 

avlshoppe, hun får lov at fylde ud. Folingen kla-

rede hun selv ved at gå langt ud på marken, i 

fred for de andre hopper. 

Ginny har et meget skønt og unikt temperament, 

og vi har været så heldige, at hendes første føl 

er et hoppeføl, Aberlour Ginger (far: Parvadean 

Roberto), som vi vælger at beholde her på Aber-

lour. 

Ginny og Emilia 2019  

Ginny og Frida sommeren 2020 (foto: Nini Skjoldager) 



Aberlour Gaia WC 137 (far: Coedeneirin Reflect 

WCH 32) er indiskutabelt vores største stolthed! 

Hun er født i 2011 og har siden hun blev udstillet 

første gang som føl, vundet championater eller 

reservechampionater i samtlige år til og med 

2020. Hun ligger højt placeret som nr. 7 på for-

eningens medaljerangliste, og fik sølvmedalje i 

2020.  

Hun har et show-gen, som gør det til en stor for-

nøjelse at have hende med på showbanerne. 

Hun kan virkelig lide at vise sig frem. 

Gaia har haft føl hvert andet år siden hun var fi-

re. Første føl, Aberlour Gallina (efter Brynithon 

Teifon), blev Int. Overall Foal Champion ved In-

ternationalt Show på Vilhelmsborg i 2015. 

De efterfølgende føl, helsøsteren Aberlour 

Glenda fra 2017 og hingsteføllet Aberlour Gigo-

lo (far: Parvadean The Gigolo) fra 2019, har og-

så begge vundet championater i welsh- og M&M 

regi, inden de blev solgt ved fravænning. 

Gaias føl her i 2021 er et stort og betydeligt hing-

steføl, Aberlour Gagarin (far: Parvadean Rober-

to), som ser særdeles lovende ud. Han er allere-

de reserveret af sin nye ejer. 

Aberlour Gaia, Fynsk September Show 2020 

Aberlour Gaia, Fynsk September Show 2020 



Aberlour Gallina (far: Brynithon Teifon 75967) er 

født i 2015 og debuterede ligesom Ginny, som 

avlshoppe her i 2021. Det var for fristende ikke at 

benytte den unikke chance, vi havde givet os 

selv, ved at lease Parvadean Roberto i en sæ-

son. Så for første gang i vores avlerhistorie har vi 

i år fire føl på en gang. 

Gallina vandt som tidligere nævnt, det internatio-

nale følchampionat i 2015, da den danske 

welshforening var vært for Internationalt Welsh 

Show på Vilhelmsborg. Samme år blev hun også 

følchampion ved foreningens Juni Show.  

Hun har det mest vidunderlige temperament, og 

er en anelse større end vores andre hopper, og 

kan rides af en lille voksen. Derfor er hun blevet 

hos os som ridepony. 

I starten af 2020 blev hun tilredet og nu viser hun 

så en ny side som mor til en meget skønt hing-

steføl, Aberlour Gabriel (far: Parvadean Rober-

to). 

Gallina er som den eneste af vores avlshopper 

endnu ikke kåret. Det gør vi måske noget ved 

her i 2021. 

Aberlour Gallina, 3 år 

Aberlour Gallina, nytilredet, 5 år 



Hingstevalget i 2020 

I sensommeren 2019 opstod muligheden for, at 

vi kunne lease sec. C hingsten Parvadean Ro-

berto 70050 (GBR) (Parvadean The General x 

Parvadean Reward) fra Ceri Fell i UK. Vi slog til, 

og besluttede dermed også, at der skulle avles 

mere end de sædvanlige to føl. 

’Robbies’ afstamning er for os helt unik, idet den 

rummer flere af de legendariske Tydi-hopper: Ro-

semary, Rosette, Rosina og Red Rose og flere af 

sønnerne til Synod William. Dermed har vi fået 

tilført en god samling af de blodlinjer, som Synod 

og Parvadean har bygget deres succes på. 

I kombination med vores egen hoppestamme, 

som også rummer en god slat af Synodblod, ba-

re fra G-linjen, var forventningen en spændende 

følårgang 2021. 

Og vi er bestemt ikke blevet skuffet. De fire føl 

levet helt op til vores forventninger om kvalitet og 

ponytype. 

Så vidt vi ved, er der ikke ponyer i Danmark, som  

er hel- eller halvsøskende til Robbie. Også det 

gør vores 2021 følårgang til noget særligt. 

Parvadean Roberto, efteråret 2019 

Parvadean Roberto, efteråret 2019 



Følårgang 2021 - Parvadean Robertos afkom 

Aberlour Gagarin, mor Aberlour Gaia 

Gagarin er reserveret til Louise Østergård på Fyn 

Aberlour Ginger, mor Aberlour Ginny 

Ginger skal blive hos os, som mulig fremtidig avlshoppe 

Indenfor den samme uge midt i april blev Aberlour Gagarin (mor: Aberlour Gaia) og Aberlour Ginger (mor: Aberlour 

Ginny) født. Med fire dages aldersforskel skulle man tro, at de hurtigt ville have nogenlunde samme størrelse. Men 

Gagarin er en kæmpe! Simpelthen det største sec. C føl vi har haft. Og han bliver ved med at være pænt større end 

sin søster og to brødre. Han er allerede reserveret af sin kommende nye ejer. 

Alle fire føl er meget skønne, men hingsteføllene skal ikke blive her. Derfor er vi lykkelige for, at der var en enkelt hop-

pe i blandt dem. Og at det så blev Ginny, der leverede hoppeføllet er vi superglade for. For det var især kombinationen 

er blodlinjerne hos Ginny og ’Robbie’, der fik os til at lease ham til Danmark. Så Ginger skal selvfølgelig blive her hos 

os for at sikre, at vi har de unikke blodlinjer til rådighed i fremtiden. 

 



Følårgang 2021 - Parvadean Robertos afkom 

Aberlour Gwynfor, mor Aberlour Gwalia 

Gwynfor er til salg og kan reserveres mod depositum 

Her ser du de to yngste Aberlour ponyer: Aberlour Gwynfor (mor: Aberlour Gwalia), som er født den 10. maj og 

Aberlour Gabriel (mor: Aberlour Gallina), født den 22. maj. 

De er begge til salg ved fravænning i november 2021. De er et par meget skønne gutter, og begge er udstyret med 

fire flotte, høje sokker og blis.  

Vi har haft forespørgsler på hoppeføl, men desværre blev der kun en hoppe ud af fire føl. Og hende beholder vi selv. 

Men skal du have en charmerende kvalitetspony til ridning, kørsel eller show, så er muligheden her. Om de vil have 

hingstepotentiale må fremtiden vise. Deres blodlinjerne taler for det, og vil man gerne have ”ponyblod”, så er de to 

her et besøg værd. 

Vi regner med at Gwynfor vil holde kat. 3 mål, mens Gabriel  forventes at blive større end 130 cm. 

Aberlour Gabriel, mor Aberlour Gallina 

Gabriel er til salg og kan reserveres mod depositum 



’Gwalia-børn’ hos nye ejere 

Aberlour Gadfly, født 2014 

(Far: Coedeneirin Reflect) 

Aberlour Ginette, født 2012 

(Far: Parvadean The Gigolo) 

Aberlour Gilbert, født 2013 

 (Far: Parvadean The Gigolo) 

Aberlour Gentleman, født 2019 

(Far: Brynithon Teifon) 

Aberlour Gwyneth, født 2017 

(Far: Brynithon Teifon) 

Aberlour Gwynfor , født 2021 

(Far: Parvadean Roberto) 

Kan blive din! 



Andre Aberlour-ponyer hos nye ejere 

Aberlour Gigolo & Aberlour Gentleman 

(Parvadean The Gigolo x Aberlour Gaia) 

(Brynithon Teifon x Aberlour Gwalia) 

født 2019 

Aberlour Glenda, født 2017 

(Brynithon Teifon x Aberlour Gaia) 

Aberlour Goodwyn, født 2009 

(Corscaron Cardi x Thorneyside Glamour Girl) 

Aberlour Gemma, født 2010 

(Corscaron Cardi x Thorneyside Glamour Girl) 

Aberlour Gwen, født 2006 

(Nebo Rustler x Thorneyside Glamour Girl) 



Aberlour Welsh Ponyer  -  Avlet til børn og andre mennesker 

Hvis du er blevet nysgerrig efter at se vores ponyer - eventuelt kigge nærmere på de to skønne hingsteføl, vi har til 

salg - så er du meget velkommen til at kontakte os og aftale et besøg. Også hvis du bare vil kigge, men ikke købe! 

Vi holder åbent hus med føl-kig den 17. juli. Hold øje med annoncering på vores facebookside! 

Vi tilstræber at få ’hele pakken’ i vores avl. Showkvalitet, welsh-type, ponyudtryk, substans, og bevægelse er alt sam-

men vigtigt. Men det allervigtigste for os, er, at vores ponyer har et temperament, der gør dem egnede som brugspo-

nyer for børn. Derfor holder vi fast i den hoppestamme vi har, og som har vist sig at rumme lige præcis det, vi gerne 

vil kendes for:  Aberlour Welsh Ponyer - Avlet til børn og andre mennesker!  

www.aberlour.info - mail@aberlour.info - facebook: Aberlour Welsh Ponyer 

Abbetvedvej 7, Gevninge, 4000 Roskilde 


