
Dahlsminde – Welsh ponyer til avl og brug 

 

HINGSTE 

Vi har følgende hingste klar til 2021 sæsonen: 

 

Moelgarnedd Dewin 

Carwed Charmer x Moelgarnedd Madonna – Brookhouse Chuckler 

www.allbreedpedigree.com/moelgarnedd+dewin 

132 cm, født 1997  

Stor showkarriere som ung i Wales. 

Royal Welsh vinder, Glanusk vinder, Lampeter 

Champion, 2 WPCS sølvmedaljer og 2 WPCS 

bronzemedaljer, solgt til Sverige som 4 års – købt til 

Dahlsminde i 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dag i dag er der ikke mange Welsh hingste i DK 

som kan leve op til hans resultater. 

 

Brugsprøve fra Sverige – startet op til 110 cm i spring 

og LA dressur. 

Har været ridepony for 5 forskellige ryttere hos os – 

nu gået på pension. 

 

              Foto - 30/3 202 

http://www.allbreedpedigree.com/moelgarnedd+dewin


Dewin har avlsgodkendelse i Danmark, Sverige og UK. 

Han er far til mere end 75 afkom fordelt på 8 lande – Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Wales, 

England, Irland og Canada. Heraf flere som selv er Royal Welsh vindere. 

 

 

Dahlsminde Sweetie - 2020 afkom 

efter Moelgarnedd Dewin. 

 

 

 

 

 

Moelgarnedd Dewin er kongen og stjernen på Dahlsminde – han bliver ikke yngre så det er snart 

man skal slå til hvis man ønsker afkom som arver godt temperament og lysten til arbejde under 

rytter. 

 

 

Hilin Deio 

Eyarth Tayma x Glansevin Garland – Eyarth Rio 

www.allbreedpedigree.com/hilin+deio 

130 cm, født 2008 

Helbror til Royal Welsh Champion Hilin Tattoo og Ridden 

Champion Glansevin Galileio samt 3/4 bror til Multi 

Champion Glansevin Graffiti (samme mor) 

 

 

 

 

http://www.allbreedpedigree.com/hilin+deio


Kendetegnet ved hans temperament – shows 

og hopper er ikke noget han som sådan gider, 

kan han bare få lov til at hygge sig med sin 

mad, er han godt tilfreds. 

WPCS Licens + DK avlsgodkendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – 30/3 2021 

 

 

 

Dahlsminde Temptation - 2020 afkom efter Hilin 

Deio. 

 

 

 

                                         

 

 

 



Clausholm Jumanji 

Moelgarnedd Dewin x Clausholm Jutlandia – Mollegaards Don Pedro 

www.allbreedpedigree.com/clausholm+jumanji 

133 cm, født 2014             

 

Vores unghingst - resultat af 

Moelgarnedd Dewin’s 

sommerophold hos Stutteri 

Clausholm i 2013. 

Han har gode bevægelser, skønt 

temperament som sin far og udvikler 

sig lovende.  

De første føl har ligeledes været 

rigtig fine, så ham er vi ikke færdig 

med. 

WPCS licens + DK avlsgodkendelse. 

 

 

 

Foto – 30/3 2021 

 

 

http://www.allbreedpedigree.com/clausholm+jumanji


Dahlsminde Daisy – 2020 afkom efter Clausholm 

Jumanji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØL 2021 

Vi venter føl ud af 

 

Lintelo Gratitude (Paddock White Lightning x Polaris Grace – Polaris 

Fagus) 

24 år gammel – I fol med Moelgarnedd Dewin 

Samme kryds som Dahlsminde Glyndwr og Gwendolyn. 

 

Lintelo Gracious (Lintelo Halycon x Lintelo Gratitude – 

Paddock White Lightning) 

19 år gammel – forventet I fol med Moelgarnedd 

Dewin 

Samme kryds som Dahlsminde Glow 

 

 

 

Mosebo’s Sparta-line (Møllegaards Spartacus x Lyngvejens 

Jasmin – Houdini) 

11 år gammel – I fol med Hilin Deio 

Samme kryds som Dahlsminde Savannah 

 



RIDE PONYER 

Vi har i næsten alle år haft rideponyer i stalden – både hingst og hopper som ikke var i avl. 

Deraf vores navn – ’Dahlsminde - Welsh ponyer til avl og brug’ 

Vi har ryttere fra lokalsamfundet til at ride vores ponyer og det har givet mange gode oplevelser 

og skaffet mange gode venner gennem tiden. 

Der har typisk været 2-4 ryttere i stalden, og i 2021 har vi  

 Cecilia og Lintelo Gwen 

 

Sofia og Pennwood Senioretta 

 

Derudover har vi en pony langtidsudlånt til det jyske 

 

   Kathrine og Dahlsminde Tiwlip 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIL SALG 

Vi skal have tilpasset antallet af ponyer i løbet af 2021, så der vil være ungdyr, føl og måske ældre 

dyr til salg - så hold øje med vores hjemmeside eller Facebook. 

Skulle du have fået interesse i vores ponyer kan vi kontaktes på post@dahlsminde.dk 

 

Se gerne mere om Dahlsminde på: 

www.dahlsminde.dk 

www.facebook.com/dahlsminde 
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