
PERFORMANCE MEDALJE SYSTEM 

Tanken bag medaljesystemet er at der ved de engelske brugsklasser bedømmes ud fra flere kriterier, som passer 
fint overens med at kunne virke sideløbende med ”in-hand” medaljesystemet. 
Performance klasser kan være både ”ride –og køre klasser”- når jeg nu laver forklaringen her, vil der stå en del om 
”rideklasser”, men bedømmelsen iht. type, eksteriør er den samme, om ”ponyen” er under rytter eller for vogn. 
Der er derfor mulighed for at deltage inden for begge kategorier i medaljesystemet. 
 

BAGGRUND & KRITERIER for at deltage !! 
 

 
• Type og eksteriør er en væsentlig del af en bedømmelse i en engelsk brugs klasse, der skeles ligeledes til 

”ridebarheden”/ lydigheden, som kan sidestilles med ”et godt temperament” og sidst men ikke mindst 
bedømmes rytterens formåen i sadlen, samlet set må man derfor kunne formode, at det er rimeligt 
sandsynligt, at dyr der ”hurtigt” opnår medaljer, også lever op til krav om, at deres type og eksteriør ligger 
inden for det, som man som avler givetvis ønsker at bruge i avlen. 

 
• Medaljesystemet skal iværksættes dels for at ”belønne” de dygtige ”ryttere” foreningen har, der har taget 

denne brugs form til sig og gerne animere avlerne til at sadle deres gode ”in-hand” dyr op og få vist dem som 
brugsdyr. 

 
• Medaljerne uddeles til årets generalforsamling – point kan optjenes, så snart ponyen er med godkendt 

stambog inden for welshracens 5 sektioner, dog kræves der medlemskab af foreningen  for at få adgang til 
udlevering af ”medaljen”, det kan dog godkendes som minimum at et familiemedlem (her tænkes på feks en 
juniorrytter, hvor den ene eller begge forældre har avlermedlemskab) og ellers skal man som ejer/bruger af 
ponyen mindst have ”brugermedlemskab”. 

 
• Pointsystem følger ponyen, uanset hvilken rytter den har været redet af i perioden og point overføres til 

kommende år, indtil ”guld” opnås. 
 

• Point kan opnås ved alle arrangementer, hvor der udbydes ”engelske rideklasser” – dommer skal stå på den 
officielle NPA liste (som bruges i Mountain og Moorland regi) eller godkendt dommer fra en officiel 
dommerliste i en af WPCS godkendt Welshforening. 

 
• Point kan opnås i alle lande – dvs. at rider man i udlandet, skal resultatliste for mindst den klasse man har 

deltaget i, fremsendes til redaktionen af ”point system” for at resultat godkendes, samt antal samlede 
starter i rideklasserne for hele pågældende show (til brug for valg af pointskala der skal benyttes) – krav er 
dog at ponyen er dansk avlet eller dansk ejet dvs en udenlandsk rytter kan godt optjene point til sin 
danskavlede pony, hvis kriterier for udlevering efterleves. 

 
• ”Årspoint” udløses først når ponyen har deltaget i min. en rideklasse det pågældende år, uanset resultat – 

rides ponyen ikke et år, står de allerede opnåede point ”stand by”.  
 

• Nye ponyer optages automatisk på listen, ved første deltagelse i en klasse, hvis ovenstående kriterier er 
opfyldt – ligesom rytteren også deltager i samling af rytterpoint. 

 
• Der laves et pointsystem, som nulstilles hvert år til årsskiftet på rytterne, hvor et ”diplom” af en slags 

udformes (man vinder æren af at være bedste junior, Senior eller Veteran rytter det pågældende år) 
 
 
 


