
Hvordan regner man medaljepoints ud? 
 
1 .Først kigger man på selve udstillingen: 
 

 hvilken type udstilling er det 

 er det en godkendt welshdommer 

 hvor mange welsh er der udstillet 
 
Ud fra disse oplysninger finder man, hvor stort % -tillægget er for udstillingen jvf. denne tabel: 
 

Procenttillæg 
 Internationalt show 20 

Foreningsshow 10 

Landsskuet, Roskilde og Fyns Dyrskue 5 

Andre/private shows  0 

  Godkendt welshdommer 5 

  Udstillinger med mere end 10 Welsh 2 

Udstillinger med mere end 20 Welsh 4 

Udstillinger med mere end 30 Welsh 6 

Udstillinger med mere end 40 Welsh 8 

Udstillinger med mere end 50 Welsh 10 

 
 
Eksempel: 
 
Roskilde Dyrskue med godkendt welsh dommer og 33 welsh ponyer opnår 5+5+6 = 16 i %-tillæg 
 

 
2.  Så kigger man på de resultater, dyret har opnået på selve udstillingen.  
 
På udstillinger er der forskellige former for resultater, fx dyrskuepoints, points efter 10-skalaen, og 
placeringer (ved shows, hvor der IKKE gives nogle former for points).  
 
ALLE dyr får som minimum 2 points bare for at dukke op og blive bedømt (= deltagerpoints) 
 
Dyret får kun tildelt de points, der er tilknyttet den pågældende type skue, dvs. på et dyrskue får 
man ikke både points for at opnå 23 p. og stå nr. 2 i en klasse, men kun for de 23 p.  
 
Ved skuer, hvor der kun er placeringer, afhænger det også af, hvor mange dyr, der er i den pågæl-
dende klasse 
 
Derudover tildeles dyret points, hvis det opnår en titel (jvf. nedenstående skema) eller en placering 
i en fælleskonkurrence på et dyrskue. Dog skal der være et vist antal dyr, for at udløse points for 
titler. 



 
Points tildeles som følger: 
 

 
Intet min. Min. 3 dyr Min. 5 dyr Min 10 dyr 

Shows 
    (placeringer) 
    Nr. 1 i klassen 
 

10 10 10 

Nr. 2 i klassen 
 

0 7 7 

Nr. 3 i klassen 
 

0 0 4 

     Andre skuer 
    (10-skalaen) 
    Gennemsnit 9,6-10 10 

   Gennemsnit 8,6-9,5 7 
   Gennemsnit 7,6-8,5 4 
   

     Titler     

Best-In-Show 
  

5 
 Reserve-BIS 

  

3 
 Delchampionat  

 
3 3 

 Reserve Delchampionat 
 

0 1 
 

          

     

       Intet min. Min. 3 dyr Min. 5 dyr Min 10 dyr 

Dyrskuer 
    (24-skalaen) 
    24 p. 10 

   23 p. 7 
   22 p. 4 
   

     Fælleskonkurrencer 
    Nr. 1 
  

5 
 Nr. 2 

  

3 
 Nr. 3 

  

1 
  

 
Vær obs på hvilke championatstitler, der tæller med – og at der skal være et vist antal dyr for at 
udløse points for titler (se eksempler sidst i denne forklaring) 
 
  



Eksempler: 
 
A. Plageskue 
 
En plag deltager i et plageskue, hvor der gives karakterer, og opnår karaktererne 8-7-8-6-8. Gen-
nemsnittet af disse er 7,4, og derfor tildeles plagen kun 2 points (= deltagerpoints) 
 
En anden plag opnår ved samme skue karaktererne 9-8-7-9-8, hvilket giver et gennemsnit på 8,2, og 
dermed tildeles den 4 points 
 
Endelig er der en plag, der opnår karaktererne 9-9-8-9-9, som giver et gennemsnit på 8,8, og derfor 
tildeles den 7 points. Denne plag bliver senere BIS og tildeles dermed yderligere 5 points, dvs. sam-
let antal point for plagen bliver 12 points. 
 
Der gives IKKE point for placering i klasse, når der gives karakterer. 
 
B. Dyrskue 
 
Ved deltagelse i dyrskuer er det alene det opnåede antal dyrskuepoints, der udløser points jvf. ta-
bellen (og ikke placeringen i klassen) 
 
Derudover får dyret ekstra points, hvis det placeres i en fælleskonkurrence. 
 
Dvs. udstiller man fx en følhoppe, der får 23 p. og bliver placeret som nr. 3 i en fælleskonkurrence, 
tildeles hun 7+1 = 8 points 
 
C. Shows uden karakterer/points, men kun med placeringer 
 
Denne gruppe er lidt blandet, og nok sværest at gennemskue, da der er mange varianter af be-
dømmelser og titler. 
 
Som udgangspunkt tildeles dyret points ud fra den placering, det opnår i den klasse, det deltager i 
under hensyntagen til antallet af udstillede dyr i den pågældende klasse. 
 
Dvs. i en klasse, hvor der er udstillet 6 ponyer, vil nr. 1 blive tildelt 10 points og nr. 2 tildeles 7 po-
ints. Nr. 3 vil kun få tildelt de 2 udstillerpoints, da der ikke er nok dyr i klassen til at udløse points for 
en 3. plads. Og selvfølgelig vil nr. 4, 5 og 6 i klassen også få tildelt de 2 udstillerpoints. 
 
Derudover kan der tildeles ekstra points for titler jvf. ovenstående skema, ud fra reglerne om 
medtællende championater i nedenstående rækkefølge:  
 
Til shows, hvor der er sectionschampionater (A, B, C, D, WPBR) tildeles der for: 

- Supreme champion til hver section, såfremt der er udstillet min. 3 dyr i den pågældende 

section 

- Reserve supreme til hver section, såfremt der er udstillet min. 5 dyr i den pågældende secti-

on 

- Best-in-Show og reserve-BIS 



Til shows, hvor der er alderschampionater (føl (= født i udstillingsåret), junior ( = 1-3 års), senior (= 
4-15 års), veteran (16+ års) gives der for: 

- Supreme champion til hver aldersgruppe (føl, junior, senior, veteran), såfremt der er udstil-

let min. 3 dyr i den pågældende aldersgruppe 

- Reserve supreme til hver aldersgruppe (som ovenfor), såfremt der er udstillet min. 5 dyr i 

den pågældende aldersgruppe 

- Best-in-Show og reserve-BIS 

Der gives IKKE for både sections- og alderschampion 
 
Til shows hvor andre racer deltager, vil der - uanset showtype – ligeledes kun blive givet points for 
de ovennævnte titler. 
 
Eksempler: 
 
Et show, hvor der uddeles sectionschampionater: 
 
Der er udstillet 4 stk., sec. A i alt: Der vil blive tildelt delchampionatspoints for ”Supreme sec. A 
champion” (= 3 points ekstra til det pågældende dyr), men ikke reserve, da der er for få sec. A ud-
stillet. 
 
Der er udstillet 8 sec. B i alt: Der vil blive tildelt delchampionatspoints for både ”Supreme champion 
sec. B” (= 3 ekstra points til det pågældende dyr), og for ”Reserve champion sec. B” (= 1 point ekstra 
for det pågældende dyr) 
 
Bemærk, at det udelukkende er supreme og reserve inden for hver section (A, B, C, D og WBPR), der 
er medtællende 
 
Derudover selvfølgelig BIS og reserve-BIS for hele showet (hhv. 5 og 3 points, der lægges oven i de 
points, der er optjent undervejs, fx 10 points for en 1. plads i klassen, 3 points for supreme secti-
onschampion og 3 points for reserve-BIS = 16 points i alt for dyret) 
 
 
Et show, hvor der uddeles aldershampionater (på tværs af sectioner): 
 
Der er udstillet 3 stk. føl i alt: Der vil blive tildelt delchampionatspoint for ”Supreme føl champion” 
(= 3 points ekstra til det pågældende dyr), men ikke reserve, da der er for få føl udstillet. 
 
Der er udstillet 7 seniordyr i alt: Der vil blive tildelt delchampionatspoints for både ”Supreme senior 
champion” (= 3 ekstra points til det pågældende dyr), og for ”Reserve senior champion” (= 1 point 
ekstra for det pågældende dyr) 
 
Bemærk, at det udelukkende er supreme og reserve inden for hver aldersgruppe (føl (= født i udstil-
lingsåret), junior (= 1-3 års), senior (= 4-15 års), veteran (16+ års)), der er medtællende 
 



Derudover selvfølgelig BIS og reserve-BIS for hele showet (hhv. 5 og 3 points, der lægges oven i de 
points, der er optjent undervejs, fx 10 points for en 1. plads i klassen, 3 points for supreme alders-
champion og 3 points for reserve-BIS = 16 points i alt for dyret) 
 
Fælles for begge typer shows gælder: Hvis et dyr kun har opnået deltagerpoints, men efterføl-

gende opnår en championatstitel, tildeles den det antal points, som den ellers ville have opnået, 

hvis der var mere end 10 dyr i klassen 

 

 
3. Endelig udregning 
 
Når man har fundet ud af, hvor mange points dyret har opnået ved udstillingen jvf. ovennævnte 
kriterier, går man ”tilbage til start” og finder det %-tillæg, man har udregnet for selve skuet. Deref-
ter ganger man dyrets point med procenttillægget og opnår derved den totale pointsum for dette 
skue. 
 
Eksempel: 
 
Hvis vi tager eksemplet for %-tillægget, som blev vist for Roskilde Dyrskue med 33 welsh og med 
godkendt welshdommer, så var det 16. 
Og hvis vi så tager eksemplet for udregning ved dyrskuer med den følhoppe, der fik 23 p. og blev nr. 
3 i fælleskonkurrencen og dermed opnåede 8 points for skuet så vil regnestykket se sådan ud: 
 

8 x 1,16 = 9,28 medaljepoints i alt for dette skue 
 
Disse points opsummeres med andre udstillingspoints gennem dyrets udstillingskarriere. 
 
 

 
4. Medaljeuddelingen – hvilke kriterier skal opfyldes for at opnå medaljerne? 
 
 

Kriterier for: Points 
Antal forenings-

shows *) Titler (minimum) *) 

Guldmedalje 100 3 1 x BIS  eller 2 x res.BIS eller 4 x delchamp 

Sølvmedalje 50 2 1 res.BIS eller 2 x delchamp eller 4 x res.delchamp. 

Bronzemedalje 25 1 1 x del.champ eller 2 x res.delchamp 

 
*) Titlerne delchampion/champion/reserve-BIS og BIS kan opnås ved et hvilket som helst show iht. 
definitionerne, det er IKKE et krav, at de skal opnås på et foreningsshow. Men det er et krav, at dy-
ret har DELTAGET i hhv. 1, 2 eller 3 foreningsshows for at opnå hhv. bronze-, sølv- og guld medalje, 
uanset placering ved foreningsshowet. 
  



5. Hvorfor får min pony ingen medalje, selv om den har optjent points nok? 
 

 den har ikke deltaget i det antal foreningsshow, der er krav om 

 den har ikke opnået det antal titler, der er minimumskrav for den pågældende medalje 
 og her skal man huske, at det kun er de titler, der er nævnt under punkt 2, 

der er medtællende, dvs. har man fx fået titlen som bedste 2-års hingst til et 
show, så tæller den ikke med, da det i dette tilfælde kun er supreme og re-
serve supreme juniorchampion, der bliver tildelt points (dvs. bedste i grup-
pen 1-3 års dyr uanset køn og section, samt dennes reserve) 

 det er kun muligt at optjene points og titler in-hand, dvs. har dyret deltaget i et show/en ud-
stilling under rytter/for vogn er disse resultater IKKE medtællende 


