
 

 

Welsh Ponyens Dag 

den 21. august 2021 hos 

Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted 
 

Welsh Ponyens Dag holdes i samarbejde med Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark og Ringsted Sports 

Rideklub. Dagen byder på et R-Stævne under Dansk Ride Forbund samt afholdelse af de traditionelle 

engelske rideklasser. Yderligere udbydes der agility klasser og mønstringskonkurrence.   

Dagen er for alle interesserede med en registreret Welsh i sectionerne A, B, C, D og WPBR. Danske såvel 

som udenlandsk registreret Welsh ponyer og cobs er velkomne.   

Dette er en dag for hele familien. Vi glæder os til hyggeligt selskab med jer og jeres skønne ponyer/heste. 

R-stævne under Dansk Ride Forbund: 
Stævnet er et R-stævne i henhold til DRF’s reglement. Der er krav om rytterlicens samt medlemskab af en 

DRF godkendt rideklub eller medlemskab af Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark, for at kunne deltage i R-

stævnet. Vejledning til køb af rytterlicens kan findes her: https://rideforbund.dk/ryttere-

heste/rytterlicens/indl%C3%B8s-rytterlicens?fbclid=IwAR3iBnziMTwNbmfYYg-

KR9BQmwJ7urXJrRwvMI4xp_w4OAr2XarpCooK_88 

 

Dressurklasserne afvikles i henhold til DRF’s gældende reglement i dressur. Dressurklasserne afvikles som 

procentklasser og er fra LD – LA niveau. Dressurbanen er med fiberbund.  

Springklasserne afvikles i henhold til DRF’s gældende reglement i spring. Springklasserne er efter metode 

B0 og er fra niveauet ”bom på jorden” – 120 cm. Springbanen er græsbane tilføjet lidt grus.  

Ønsker du at se yderligere om faciliteterne på stedet: www.rsr4.dk 

Se propositionerne ”Welsh Ponyens dag (R)” på DRF GO for yderligere detaljer: 

https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00040543 

Tilmelding til ovenstående klasser kan ske på DRF GO (når rytterlicens og profil er oprettet). 

Der vil blive uddelt en disciplin-championats titel, til den ekvipage, som klarer sig bedst i henholdsvis 

dressur og spring. 

Engelske Rideklasser: 

Dommer: Pernille Sandø 

Der udbydes traditionelle engelske rideklasser. Rideklasserne afvikles efter gældende reglement hos 

National Pony Society. I disse engelske rideklasser bliver ponyens manerer, klargøring og eksteriør bedømt. 

Rytterens ridning og opførsel bedømmes ligeledes. Der er ingen krav om medlemskab, for at deltage i disse 

rideklasser. 

Nr. 1 og 2 i hver klasse går videre til dagens championat for de engelske rideklasser. I championatet 

udpeges en ridden champion samt reserve ridden champion. 

Der kan tilmeldes i følgende klasser: 

• Leading Rein. Åben for hopper og vallakker på mindst 4 år. Ryttere på 3-9 år. 

• Leading Rein Old Ladies. Åben for hopper og vallakker på mindst 4 år. Ryttere på 30+ år. 

https://rideforbund.dk/ryttere-heste/rytterlicens/indl%C3%B8s-rytterlicens?fbclid=IwAR3iBnziMTwNbmfYYg-KR9BQmwJ7urXJrRwvMI4xp_w4OAr2XarpCooK_88
https://rideforbund.dk/ryttere-heste/rytterlicens/indl%C3%B8s-rytterlicens?fbclid=IwAR3iBnziMTwNbmfYYg-KR9BQmwJ7urXJrRwvMI4xp_w4OAr2XarpCooK_88
https://rideforbund.dk/ryttere-heste/rytterlicens/indl%C3%B8s-rytterlicens?fbclid=IwAR3iBnziMTwNbmfYYg-KR9BQmwJ7urXJrRwvMI4xp_w4OAr2XarpCooK_88
http://www.rsr4.dk/
https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00040543


 

 

• First Ridden, med eller uden galop. Åben for ponyer på mindst 4 år. 

• Novice Ridden, med eller uden galop. Åben for urutinerede ponyer på mindst 4 år. 

• Open Ridden. Åben for ponyer på mindst 5 år. 

• Working Hunter. For ponyer på mindst 5 år. 

Beskrivelse af de enkelte klasser samt generelle regler kan findes på: 

http://mountainandmoorland.dk/engelske-brugsklasser/generelle-regler-for-brugsklasser/. 

Eksempler på hvordan et rideprogram i de forskellige rideklasser kan være, finder du på vores facebookside 

”Welsh Ponyens Dag” (https://www.facebook.com/welshponyensdag/). 

Mønstringskonkurrence: 

Dommer: Heidi Borch. 

Alle kan deltage i mønstringskonkurrencen. Mønstringsbanen er en trekantbane og afholdes jf. SEGES 

reglement. Reglementet findes her: https://sp.landbrugsinfo.dk/heste/avl/sider/Monstringsregler.pdf 

Mønstringskonkurrencen opdeles i junior (max. 17 år) og senior (min. 18 år) klasser.  

Agility: 

Dommer: Dorthe Zetterlund. 

Alle kan deltage i agilitykonkurrencen. Agilitybanen udformes på et niveau, hvor alle kan være med, om du 

er nybegynder eller en erfaren agilitydeltager. Agilitybanen kommer til at byde på spændende forhindringer 

for en hver smag. Der laves en bane for begyndere og for øvede deltagere. 

Tilmelding:  

Tilmeldingsfristen er den 08.08.2021. Tilmeldingen udfyldes og sendes til e-mail: 

welshponyensdag@hotmail.com. 

Efteranmeldelse er kun muligt i det omfang tidsplanen tillader det, mod betaling af større gebyr. Tilmelding 

er først gyldig, når tilmeldingsbyret er modtaget. 

Rettidige ændringer samt frameldelse til rideklasser under Dansk Ride Forbund, skal ske senest d. 

19.08.2021. Hvis framelding sker efter den 19.08.2021, vil det ikke være muligt at få startgebyr 

tilbagebetalt. Vi gør opmærksom på, at tilbagebetaling af startgebyr kun er gældende for rideklasser i R-

stævnet under Dansk Ride Forbund. 

Katalog/Starttider:  

Katalog udsendes ca. 1 uge før arrangementet. Starttider vil fremgå heraf samt på app’en ”Equipe” for R-

stævne rideklasserne. 

Welsh Ponyens Dag forbeholder sig ret til at ændre i tidsplanen, hvis det er nødvendigt. Det vil blive oplyst i 

sekretariatet ved ankomst. 

Vaccination: 

Alle deltagende dyr skal være vaccineret ifl. DRF’s regler. Alle skal fremvise pas ved ankomst i sekretariatet, 

inden hesten tages ud af trailer/lastbil. 

Ærespræmier: 
Der modtages meget gerne tilsagn om ærespræmier. Alle ærespræmiegivere vil blive nævnt såvel i katalog 

som på vores Facebook side ”Welsh Ponyens Dag”.  

Tilsagn kan gives på tilmeldingsblanketten eller direkte til Nana Sørensen på nanasoerensen@gmail.com. 

http://mountainandmoorland.dk/engelske-brugsklasser/generelle-regler-for-brugsklasser/
https://www.facebook.com/welshponyensdag/
https://sp.landbrugsinfo.dk/heste/avl/sider/Monstringsregler.pdf


 

 

Andet: 

1. Det er muligt at leje boks (inkl. halm/udmugning) for 300 kr. pr. stk. Boksen kan kun benyttes på 

dagen for arrangementet. Der er et begrænset antal til rådighed og tildeles efter ”først til mølle” 

princippet. 

2. Arrangementet foregår udendørs. 

3. Der vil være rosetter til alle deltagere. 

4. Der skal bæres en sikkerhedsgodkendt ridehjelm ved al færdsel til pony/hest. 

5. Alle ryttere til og med 16 år skal bære sikkerhedsvest jf. Dansk Ride Forbunds reglement i dressur 

og spring. 

6. Ca. 1 uge før kan kataloget med vejledende tidsplan udsendes via e-mail. 

7. Der vil være mulighed for at købe div. drikkevarer og spise i cafeteriaet i løbet af dagen. 

8. Ved at tilmelde sig arrangementet gives der samtidigt tilsagn om at pony, ejerforhold og resultater 

må oplyses såvel i trykte som digitale medier, samt at resultaterne videregives til Welsh Pony & Cob 

Avlen i Danmark. 

9. Ligeledes gives der tilsagn om, at eventuelle fotos fra showet kan bruges af arrangørerne. 

10. Arrangørerne fralægger sig et hvert ansvar for skader eller tyveri på/af heste/ponyer samt udstyr 

og personer. 

11. Udfyld tilmeldingsskemaet og send det som mail til: welshponyensdag@hotmail.com - Betaling kan 

ske via mobilepay eller bankoverførsel. 

 

Tilmeldingsfristen er den 08.08.2021. Efteranmeldelse er kun muligt, hvis 

tidsplanen tillader det, og ved betaling af dobbelt gebyr.  

Vi glæder os til en hyggelig dag i selskab med verdens smukkeste pony! 

 

 

 

 

 

 

Al deltagelse sker på eget ansvar. Welsh Ponyens Dag fraskriver sig alt ansvar for 

uheld, skader, tyveri eller lign. 

mailto:welshponyensdag@hotmail.com

