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Standardbeskrivelse 

Welsh Mountain pony, section A. 

Må ikke overstige 122 cm i stangmål. 

Alm. 

karakteregenskaber: 
Hårdfør, livlig med ponypræg. 

Farve: Alle farver, undtagen brogede. 

Hoved: 

Lille, udtryksfuldt og tørt. Bred, flad pande; spidsende ned mod mulen. 

Øjne: Store og udtryksfulde. Glasøjne og ringøjne accepteres. 

Ører: Små, spidse, højt og forholdsvis tæt ansatte. 

Næsebor: Brede, åbne og fremtrædende. 

Kæbe og 

strube: 

Ret store, brede ganacher, bred kæbegrube der giver mulighed for 

en god forbindelse mellem hals og hoved. 
 

Nakke og hals: Forholdsvis lang; velrejst og velbåren. Spækkam forekommer hos hingste. 

Krop: 

God dybde og bredde. Gode, hvælvede ribben. 

Manke: Velmarkeret, men aldrig skarp. 

Skulder: 
Lang og skrå. Overarmen bør være oprejst. Albuerne aldrig 

indtrykte. 

Ryg og lænd: Stærke, muskuløse og velforenede. 
 

Forben: 

Forbenene skal sidde så langt ude som muligt. Understillede forben er uønskede. 

Lang, kraftig underarm; bredt, velmarkeret knæ; kort, flad pibe; koden tilpas lang og 

velvinklet; rund, velformet og stærk hov. 

Bagparti: 
Velformet, med langt og bredt kryds. Velansat hale, der bæres kækt. God lårfylde og 

lårdybde. 

Bagben: 
Brede, velmarkerede, tørre og velstillede haser. Bagbenet tilpas vinklet. 

Bagudstillede bagben er ikke ønskværdigt. Kode og hov som ved forbenet. 

Bevægelse: 
Livlig, lige, fri og fremgribende. God skulderfrihed. Bagbenene skal gribe godt ind 

under kroppen med bøjede haser, der skal levere kraftfuld fremdrift. 

 

Welsh pony, section B. 

Ikke over 137 cm i stangmål. 

Beskrivelsen for Welsh Mountain ponyen (sec. A) gælder også for section B ponyen; dog skal denne 

beskrives mere som en kvalitetsridepony, med god, flad, fremgribende bevægelse, passende kraftige 

lemmer og krop, hårdførhed, god kondition og med ponykarakter. 
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Welsh pony af Cob type og Welsh Cob. Henholdsvis sec. C og D. 

Section C må ikke overstige 137 cm i stangmål. 

Section D skal være over 137 cm i stangmål, ingen øvre grænse. 

 Alm. 

karakteregenskaber: 

Kraftig, hårdfør og aktiv, med udpræget ponykarakter, og i besiddelse af så meget 

masse og kvalitet som muligt. 

Farve: Alle farver, undtagen brogede. 

Hoved: 

Kønt, med ponyhovedets præg og kvaliteter. - Aldrig groft, eller med romernæse. 

Øjne: Store, udtryksfulde og vidt satte. 

Ører: Små og velansatte. 
 

Hals: Forholdsvis lang; velrejst og velbåren. Spækkam kan forekomme hos hingste. 

Skulder: Kraftig, men skrå. 

Forben: 

Forbenene skal sidde så lange ude som muligt. Understillede forben er uønskede. 

Velstillede; albuerne aldrig indtrykte. Lang, stærk underarm. Velformet knæ. Piben så 

kraftig om overhovedet mulig. Koden af passende længde og velvinklet. Velformet og 

stærk hov. - En passende mængde silkeblødt hår i kodeleddet er tilladt; men groft, 

stridt hår afvises. 

Midtstykke: 
Passende dybde og bredde med god ribbenshvælvning. Ryg og lænd skal være stærke, 

muskuløse og velforenede. 

Bagparti: Velformet og kraftig. Aldrig smal. Krydset langt; aldrig afskydende. Velansat hale. 

Bagben: 

Stærke og muskuløse lår og underlår. Store, brede, kraftige, tørre og velstillede haser. 

Hasen tilpas vinklet. Bagbenene må ikke være bagudstillede. Kode og hov som ved 

forben. 

Bevægelse: 

Fri, lige og kraftfuld. I trav skal knæet bøjes, og hele forbenet strækkes lige ud helt fra 

skulderen, og sættes i jorden så langt fremme som muligt. - Bagbenene skal gribe godt 

ind under kroppen med bøjede haser, der skal levere kraftfuld fremdrift. 

 

Welsh Part Bred, WPBR (tidligere sec. F) 

M.h.t. WPBR findes der ikke en tilsvarende standardbeskrivelse. Men WPBR UK anbefaler følgende for store 

part-breds, og det kan i høj grad overføres til små part-breds også. 

Når man vælger welshponyer til WPBR avl, er der nogle forhold, man bør holde sig for øje: 

 Størrelse - den skal være racetypisk hvad angår dybde, bevægelse og kvalitet. 

 Tøjlelængden 

 Temperament 

 Bevægelse - kraftig haseaktion med bagbenene langt ind under sig, fremdrift og skulderfrihed uden for 

meget knæaktion. 

 Gode lemmer - med tørre, flade piber 

 Sundhedstilstand 

 Fremtræden 

Samme opmærksom bør man naturligvis give den forældre, som ikke er en welsh. 
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Aftegn 

Renracede ponyer må iht. racebeskrivelsen ikke være brogede. Dette er baseret på fænotypen og ikke 

genotypen, og skal sikre, at der ikke sker en stigning i populationen af ponyer med udbredte hvide aftegn. 

Afkom med acceptable aftegn efter hopper med uacceptable aftegn kan registreres i stambogen i deres 

respektive sectioner, således at gamle bevaringsværdige blodlinjer bevares. 

 

Måling af udbredt hvid: 

Hvid hoved og hvide ben har altid været acceptabelt, ligeledes har hvide aftegn på bugen, der var under en 

tænkt linje (kaldet ”the Bowen line”), der løb fra skulder til knæ. Et hvidt aftegn der går ud fra et hvidt 

aftegn under dette punkt er acceptabelt. Hvide aftegn over 7,6 cm i diameter med en klart defineret kant 

placeret over "the Bowen line” er ikke tilladt. Hvide aftegninger med udefinerbare kanter anses som ”roan” 

og er acceptable, uanset hvor de er placeret.  

 

 
Eksempler på acceptable aftegn: 
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Eksempler på uacceptable aftegn: 

 
 

 

 

De fire sectioner (A, B, C og D) er noget forskellige af type og naturligvis adskilt af højdeforskelle. Der er dog 

også mange fælles træk, hvoraf det vigtigste formentlig er at de alle skal være i besiddelse af det noget 

udefinerbare "Welsh" type. 
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Krydsning af sektionerne: 

 

Krydsning af sektionerne giver følgende resultat (section): 

A x A = A (den eneste måde hvorpå man kan lave section A) 

A x B = B  

A x C = C 

A x D = C 

B x B = B 

B x C = C 

B x D = C eller D (section C, hvis de er max. 137 cm og section D, hvis de er mere end 137 cm) 

C x C = C 

C x D = C eler D (section C, hvis de er max. 137 cm og section D, hvis de er mere end 137 cm) 

D x D = D 

Uanset hvilken af sectionerne A, B, C og D man krydser med en WPBR (sec. F), vil afkommet altid være en 

WPBR (sec. F), da section A, B, C og D skal være renracede i alle led. 

 

Overførsel mellem sectionerne: 

En sec. A, som er vokset over 122 cm i stangmål, kan overføres til sec. B 

En sec. C, som er vokset over 137 cm i stangmål, kan overføres til sec. D 

En sec. D, som i en alder af 7 år eller ældre, ikke er over 137 cm i stangmål, kan overføres til sec. C. 

En overførsel mellem sectionerne kræver dokumentation fra dyrlæge eller autoriseret måler. 
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