
 

Invitation til Welsh kåring den 7-8. august 2021 
 

 

Side 1 af 6 
 

Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 7-8. 

august 2021 på Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted. 

 

Ved arrangementet vil der være mulighed for deltagelse i følgende aktiviteter: 

• Kåring af hopper, hingste og vallakker (lørdag) 

• 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 ride- og køreklasser 

• Trillebørs ræs 

• Aftenfest … og selvfølgelig hyggeligt samvær med andre welshentusiaster! 

 

Det eneste der ligger fast er, at kåring og aftenfest foregår lørdag og showklasser og finaler søndag. 

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 

stutterikonkurrence, 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 

Da det stadig ikke er muligt at få engelske dommere til Danmark uden karantænekrav, vil kåringens 

dommerteam ikke bestå af de oprindelig annoncerede dommere. Det er lykkedes at få Harold Zoet, 

Ysselvliedt Stud og Berry Bakker, Cunera Stud til at komme i stedet med kort varsel. Derudover er som dansk 

dommer Lars Frandsen, Stutteri Fakla samt, som dommeraspirant, Vicky Stolberg, Stutteri Vica.  

Det samlede dommerteam dømmer kåringsklasser samt evt. afkomssamlinger. De udenlandske dommere er 

overdommere, jf. foreningens love. De danske dommeres opgave er at sikre at kåringsbeskrivelser og 

kåringsklasser er i overensstemmelse med det danske kåringssystem. 

Showklasser og engelske rideklasser bedømmes udelukkende af de to udenlandske dommere.  

Mønstringskonkurrencerne bedømmes af Jette Bjerregård. 
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Kåringsklasser 

Hingste, hopper og vallakker, der stilles til kåring i 2021, skal være født i 2018 eller tidligere. Hingste kan 

opnå en 1-årig avlsgodkendelse, hvis de er født i 2019. 

For hingste, der tilmeldes til kåring og avlsgodkendelse (2 års), skal hingsteejer desuden medsende 

underskrevet dyrlægeerklæring 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 sendes sammen med tilmelding, hvis ponyen IKKE er registreret i SEGES. 

 

Originalt pas skal indleveres i kåringssekretariatet, ellers får dyret ikke adgang til bedømmelse. Efter 

kåringen påtager foreningen sig at indsende passet til SEGES Hest, til registrering af kåringsresultatet. 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 udstillerens eget ansvar, at kåringsresultatet bliver 

registreret i passet. Det anbefales at tage kopi af passet til brug under transport, hvis 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 registrerede 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 hingste 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 afkommene være 

fyldt 2 år, sådan at det er muligt at bedømme hingstens præg på afkommene. Moderhopperne 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 ”reserve”. 

Kåringens bedste hoppe modtager en vandrepokal udsat af Stutteri Mailund, og reserven modtager en 

vandrepokal udsat af stutteri Borch. 
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Kåringens bedste hingst 

Fra kåringsklasserne udtages nr. 1 og 2 til konkurrencen om ”Kåringens bedste hingst” samt ”reserve”. 

Kåringens bedste hingst samt reserve modtager vandrepokaler udsat af Stutteri Fjordglimt. 

 

Kåringens bedste vallak 

Fra kåringsklasserne udtages nr. 1 og 2 til konkurrencen om ”Kåringens bedste vallak” samt ”reserve”. 

Kåringens bedste vallak modtager en vandrepokal udsat af Team Dalima. 

 

Bedst klargjorte pony 

Dommerne udvælger i løbet af kåringen dagens bedst klargjorte pony, som vil modtage en vandrepokal fra 

Stutteri Valhalla. 

 

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 

udenlandsk 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 avlslicens, jf. foreningens love. 

 

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. 

 

Ponyer, der i det indeværende år har opnået guldmedalje i foreningens medaljesystem, deltager gratis i 

showklasserne. 

 

Følshowklasse 

Afhængig af antallet af tilmeldinger vil klassen være samlet eller opdelt i sec. Vinderen af den samlede 

følklasse tildeles prædikatet ”Kåringens bedste føl”. 

 

Vallak showklasse 

Vallakker tilmeldt til showet vil, uanset section, deltage i én samlet klasse. De vises for hånd efter engelsk 

model. Der gives ikke point eller beskrivelser. Vinderen af klassen vil blive udnævnt med titlen ”Dagens 

bedste vallak” og modtager en champion roset. Nr. 1 og nr. 2 gå videre til deres respektive sections supreme 

championat. Vinderen af vallakshowklassen 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. De 

samme 3 dyr kan ikke melde til flere år i træk, - mindst et dyr skal udskiftes. 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 resterende indskud dækker klassens omkostninger. 

Vinderen modtager desuden en vandrepokal udsat af Stutteri Greenhill. 
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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 undyrschampion, 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. 

Dyr, der opnår kåring om lørdagen, kan uanset kåringsklasse efteranmelde til søndagens showklasser til 

ordinært gebyr. 

 

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. Ponyerne 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, hvis 

tidsplanen tillader det.  

Mønstringsklasserne afvikles parallelt med kåringsklasserne, hvis det er nødvendigt iht. tidsplanen. Det 

tilstræbes at afvikle alle mønstringsklasser, hvis der er tilmeldt mindst 3 deltagere ved tilmeldingsfristens 

udløb. Der uddeles rosetter til alle dyr i mønstringsklasser.   

 

Engelske køre- og rideklasser 

Engelske rideklasser udskrives på 4 niveauer; Rideklasser ”Leading Rein”, ”First Ridden”, ”Novice Ridden” og 

”Open Ridden”. 

Køreklassen udskrives ”Private Driving”.  

Se særskilt bilag med beskrivelse af ride- og køreklasserne. 

Vinderen af hver klasse går videre til finalen om Performance Champion, som modtager en pokal udsat af 

stutteri Kildegaard. 

 

Trillebørsræs 

Afholdes i showringen søndag efter frokost. Alle kan deltage, det er gratis, supersjovt og der er præmier til 

vinderholdene i hver klasse samt en vandrepokal udsat af stutteri Mailund til årets Trillebørschampion. 

Der kan tilmeldes følgende klasser: Klasse 1: Mix af 1 barn (max 13 år) + 1 voksen Klasse 2: Mix bestående af 

2 voksne uanset køn  

Tilmelding skal ske i sekretariatet senest søndag inden frokostpausen. 
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Ærespræmier 

Der modtages meget gerne ærespræmier til show- og konkurrenceklasserne. Alle sponsorer er velkomne til 

at sende logo, foto eller stutteriannonce til kerstin@jessen.pe. 

 

Tilmelding og betaling 

Tilmelding til show-, og brugsklasser samt anmeldelse til kåring sendes sammen med udstillerkort til 

foreningens sekretær: Kerstin Berglind, e-mail: kerstin@jessen.pe Hvis udstiller ikke har adgang til e-mail, 

kan tilmelding sendes til Vængegårdsvej 12, 4370 St. Merløse. 

 

For dyr, der ikke er registreret i SEGES, skal kopi af pas sendes sammen med tilmeldingen, uanset om der 

tilmeldes til kåring, show eller rideklasser. 

Det er dog kun nødvendigt at sende kopi af siderne med ponyens basisoplysninger: navn, reg.nr., køn, 

section, farve, fødselsdato, afstamning samt opdrætter. 

 

Tilmelding skal være foreningens sekretær i hænde senest søndag d. 18/7 2021. Det anbefales at sende 

tilmeldingerne pr. mail.  Tilmeldinger modtaget efter denne dato betragtes som efteranmeldelse og er KUN 

gyldige mod betaling af dobbelt deltagergebyr.  

Efteranmeldelse til kåring og showklasser kan kun ske frem til den 1. august, dog kan dyr, der opnår kåring 

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

 

Tilmelding til mønstringsklasser kan ske i sekretariatet frem til en time før klassens start, hvis tidsplanen 

tillader det. Der tilmeldes til ordinært gebyr. 

 

Alle blanketter ligger på foreningens hjemmeside under aktivitetskalenderen. 

 

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-, ride- og køreklasser skal navn og alder på mønstrer/rytter/kusk oplyses. 

 

OBS: Ved tilmelding af føl, der endnu ikke har fået udstedt pas, skrives navn og registreringsnummer 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. 

 

Fest lørdag aften 

Festmenuen består af buffet Surprise. Øl, vand og vin købes i baren til rimelige priser. Kaffen er på 

foreningens regning. 
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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”, hvis der ønskes deltagelse i aftenfest eller 

campingplads. 

 

Alle blanketter sendes samlet, og skal være betalt ved bankoverførsel til konto 7613-1012825 (husk at 

anføre navn og medlemsnummer, samt ”Kåring”). Breve indeholdende kontanter, der af postvæsenet 

pålægges bøde, vil ikke blive indløst. 

 

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 begrænset omfang i 

sekretariatet på pladsen. 

 

Pladsen åbner fredag kl. 18. 

 

Der kan bestilles bokse opstrøet med halm. Bokse kan kun forventes ved rettidig tilmelding. Der vil være 

mulighed for at bestille boks for ét døgn (enten fredag kl. 18 til lørdag kl. 17 eller lørdag kl. 18 til søndag kl. 

18) for 350 kr. Boks kan også bookes for hele weekenden (fredag kl. 18 til søndag kl. 18) for 500 kr. Bokse der 

anvendes fra fredag til lørdag skal rengøres før man forlader pladsen, så de er klar til næste lejer. 

  

På pladsen vil der være mulighed for at købe mad og drikke i Team Cabes cafeteria. Fredag aften arrangeres 

en samlet pizza-bestilling. 

 

Ophold på pladsen er for egen regning og risiko. Der henstilles til, at alle dyr er vaccinerede.  

 

Ved at tilmelde gives samtidigt tilsagn om at pony, ejerforhold og resultater må oplyses såvel i foreningens 

trykte som digitale medier. Ligeledes gives tilsagn om at eventuelle fotos fra showet kan bruges af foreningen.  

 

 

Vel mødt! 

Bestyrelsen 


