
Ændringsforslag til generalforsamling 2017  

Forslag til tilføjelse i regelsæt for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark. 

II. Regler for registrering i stambogen for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark: 

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. 

Tilføjes: 

II.3. ……… 

Fra den 1. januar 2017 kræves DNA-bestemmelse af førstegangsfolende hopper senest i forbindelse med 

registrering af føllet. 

Dokumentation for tidligere føl registreret i WPCS eller i en stambog i en af WPCS anerkendt avlsorganisation 

påhviler avler. Udgifter for DNA-test samt registrering hos SEGES afholdes af avler. 

Begrundelse:  

WPCS forlanger fra 2016 DNA-test af alle hopper, før deres første renracede føl kan registreres, derfor også 

tilsvarende dansk krav om DNA-bestemmelse. 

Forslaget kræver almindeligt stemmeflertal. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 

Ændringsforslag til regelsæt for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark. 

II. Regler for registrering i stambogen for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark: 

II.6. Såfremt faderhingsten ikke kan godkendes til avl jf. III, vil afkommet blive optaget i section X. Disse dyr 

kan ikke udstilles i welsh-regi, og de og deres afkom vil aldrig kunne overføres til de renracede sec. A, B, C, 

D eller WPBR. 

Ændres til: 

II.6. Dyr af dokumenteret afstamning, men som ikke overholder foreningens nuværende bestemmelser kan 

optages i Sec. X, og få tildelt sort pas fra SEGES Heste, svarende til hvide pas fra Welsh Pony and Cob Society. 

Disse dyr kan ikke udstilles i welsh-regi. 

A)      Såfremt faderhingsten ikke kan godkendes til avl jf. III, vil afkommet blive optaget i section X, og deres 

afkom vil aldrig kunne overføres til de renracede sec. A, B, C, D eller WPBR. 

B)      Dyr med uacceptable aftegn vil blive optaget i section X. Disse dyr kan ikke udstilles i welsh-regi. Føl 

efter avlsgodkendte hingste og hopper registreret i sec. X udelukkende pga. uacceptable aftegn kan, såfremt 

de ikke har uacceptable aftegn, overføres til de renracede sec. A, B, C eller D. 

Begrundelse:  

Tilpasning til WPCS reglerne. 

Forslaget kræver almindeligt stemmeflertal. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 
   

Ændringsforslag til regelsæt for Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark. 

IV. Regler for deltagelse i kåring 

1. afsnit i V.2: 

Registrerede 3 årige og ældre hopper samt vallakker 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. 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. 

Kårede dyr optages i kåringsstambogen. 



Ændres til: 

Registrerede 3 årige og ældre hopper samt vallakker kan fremstilles til kåring. Ved kåringen anvendes 

pointbedømmelse. Der gives en kort beskrivelse samt karakter (0-10, kun hele karakterer) for følgende: Type 

- kropsform - fundament - bevægelse i skridt - bevægelse i trav – bevægelse i galop - helhed. 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. 

Kårede dyr optages i kåringsstambogen. 

Begrundelse:  

Evaluering af kåringen 2016: 

1.       Galoppen ønskes bedømt, tilsvarende hingstenes bedømmelse, desuden viser mange ponyer et langt 

bedre trav, når de vises løse i ridehus. 

2.       Der ønskes en indført en helhedskarakter 

Forslaget kræver almindeligt stemmeflertal. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 
   

2. afsnit i IV.3: 

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 

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

1-årig avlsgodkendelse er gældende fra bedømmelsestidspunktet. 

Ændres til: 

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, kun hele 

karakterer) for følgende: Type - kropsform - fundament - bevægelse i skridt - bevægelse i trav – bevægelse i 

galop - helhed. Summen af de enkelte delkarakterer anføres og gennemsnittet danner grundlag for den 

endelige tildeling af avlsgodkendelsen: Avlsgodkendelse = 7,0 og derover; Afvist = under 7,0 eller mindre end 

7 i type. 

1-årig avlsgodkendelse er gældende fra bedømmelsestidspunktet. 

Begrundelse:  

Evaluering af kåringen 2016 – der ønskes en indført en helhedskarakter 

Forslaget kræver almindeligt stemmeflertal. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 
   

2. afsnit i IV.3: 

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

Der gives en kort beskrivelse samt karakter (0-10, kun hele karakterer) 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. 

Ændres til: 

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 - helhed. 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. 

Begrundelse:  

Evaluering af kåringen 2016 – der ønskes en indført en helhedskarakter 

Forslaget kræver almindeligt stemmeflertal. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 

 

 


