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VÆRD AT VIDE er et materiale, vi håber nye medlemmer kan få gavn 

af. Vi håber således at man hurtigere får et overblik over, hvad 

Connemaraforeningen har at tilbyde. Dette hæfte indeholder vores 

avlsplan og svar på nogle af de spørgsmål der naturligt er, når man 

melder sig ind i en ny forening. 
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CONNEMARA - AVLSSTANDARD 
 

Avlsstandarden beskriver hvordan Connemaraponyen skal se ud. Alle 

bedømmelser ved såvel kåring som skuer, tager udgangspunkt i denne 

avlsstandard. Standarden for Connemaraponyen defineres af 

moderforeningen Connemara Pony Breeders Society (CPBS), som er 

hjemmehørende i Irland. 

Kendetegn: Godt temperament, hårdføre, udholdende, intelligente, 

  sunde, sikre på benene, særdeles gode springevner. 

  Velegnede til såvel børn som voksne. 

Højde:  Normalt 128 cm til 148 cm når den er fuldvoksen. 

Farver:  Skimmel - af og til konstantskimmel (roan), sort, brun, 

  dun, rød, palomino og BEC. 

Type: Kompakt, velafbalanceret ridetype med god dybde, 

bredde og masse. Med korte ben og "et ben i hvert 

hjørne". 

Hoved: Velafbalanceret mellemlangt ponyhoved med god  

  bredde mellem store, venlige øjne. Ponyører,  

  velmarkerede kindben, kæbeben relativt dybe, men ikke 

  grove. 

Forpart: Hovedet skal være godt forenet med halsen, som ikke 

  må være for lavt ansat. Bringen må ikke være  

  overudviklet. God tøjlelængde. Velmarkeret manke. 

  God lang og skrå skulder. 

Krop:  Kroppen skal være dyb, med stærk ryg. Nogen længde 

  er tilladt, men med god ribbenshvælving og stærk lænd. 

Lemmer:  God længde og styrke i overarmen, velmarkerede knæ 

 og korte, flade piber som måler 18 - 21 cm. 

Bagpart: Stærk og muskuløs med nogen længde, veludviklede 

  underlår og stærke lavt ansatte haser. 

Bevægelse: Bevægelsen fri og let, uden unødvendig knæaktion, men 

  energisk og jordvindende. 
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AVLSPLAN 
 

Avlsmålet er at fremme avlen fra generation til generation, med 

følgende mål: 

 

Connemaraponyen skal være typefast og skal kunne rides af alle, 

målgruppen ligger mellem 5 – 75 år. 

Connemaraponyen skal være i stand til med empati at bære et barn 

rundt uden indvendinger og samtidig, med den rigtige rytter gå 

internationale stævner i alle discipliner inden for Dansk Ride Forbund. 

 

For at varetage udførslen af avlsplanen skal avlsdyr kåres og foreningen 

afholder derfor hvert år kåring, skiftevis i Jylland (lige år) og på 

Sjælland/Bornholm (ulige år).  

Kåring sikrer overblik over avlsarbejdets fremgang og giver mulighed 

for at revaluere standarden, for dermed at komme så tæt på avlsmålet 

som muligt.  

Hingste og hopper kan stille til kåring, mens vallakker kan stille til 

bedømmelse. 

 For at understrege det gode avlsarbejde, er der indført en række tiltag i 

foreningen. Herunder kåringsklassen 1. Kl. med Medalje, for hopper af 

særlig høj kvalitet. Ligeledes er der indført Elitestatus som både hopper 

og hingste kan opnå. Indenfor ridning udskrives der Kvalitets 

Bedømmelse til vurdering af ponyens gangarter rideegenskaber. 

 

Hesteklewa Wendy 

C 913 

Kåret 2015 I.kl. 

med medalje 
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HINGSTELINIER 
 
Indenfor Connemaraavl er der i dag 5 hingstelinier, som betegnes med 

farver. 

Oprindelig var der 7 linier: 

  

Blå linie - går tilbage til CANNON BALL (1) 

Rød linie - går tilbage til CONNEMARA BOY (9) 

Grøn linie - går tilbage til MOUNTAIN LAD (32) 

Lilla linie - går tilbage til LITTLE HEAVEN (fuldblod) 

Orange linie - går tilbage til NASEEL (araber) 

Gul linie - går tilbage til BLACK PADDY (8) 

Lyserød linie - går tilbage til JOHN QUIRKE (13) 

 

I dag findes der ingen hingste af gul eller lyserød linie.  

 

 
Kilpatrick Boy CH 113 - Blå linie 
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ELITEHOPPER 
 

En hoppe kan opnå "Elite-status", hvis hendes afkom, og evt. hun selv 

har opnået mindst 100 point. ”Elite-status” kan kun opnås ved 

minimum 2 pointgivende dyr. 

 

Der gives point for flg. ved afkoms og egen præstation: 

Kåret hingst     50 p. 

Hoppe Afkom kåret i I. kl.   30 p. 

Medaljekåring     20 p. 

Hoppens egen kåring i I. kl.   30 p. 

Vallak bedømt til I.V    25 p. 

Elitestatus     50 p. 

Afkomssamling – 24 point   50 p. 

Afkomssamling – 23 point   30 p. 

Afkomssamling – 22 point   15 p. 

Guld i Kvalitets Bedømmelse   15 p. 

Plc. DM – individuelt (kørsel og ridning) 25 p.  

Vinder DM – individuelt (kørsel og ridning) 75 p. 

Plc. NM – individuelt    50 p. 

Vinder NM – individuelt   85 p. 

Plc. EM – individuelt    75 p. 

Vinder EM – individuelt             100 p. 

A-pony     50 p. 

B-pony      25 p. 

 

Da der de senere år har været en del ændringer i kravene til at opnå 

status, skal det her pointeres, at det er de aktuelle regler der gælder. 

Landskontorets regler anvendes, da det er dem, der fører status over  

A- , B -  og S ponyer. DRF’s regler for sammenhængen mellem klasser 

og sværhedsgrad følges. 

Kun danskejede ponyers rideresultater tæller, bortset fra dansk 

opdrættede ponyer, der har opnået mesterskaber på Landsplan, NM og 

EM i udlandet. 
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Danske hingste kåret i Class 1 i udlandet, giver også point. 

Hingstens/hoppens egne præstationer ved afkomssamling, A- og B-

pony samt mesterskabspoint tæller som ovennævnte. 

 

Alt afkom skal være dansk født og efter godkendte forældre. 

Det påhviler ejeren at bevise, at hoppen er berettiget til optagelse i  

Elitestambogen, et tillæg til den oprindelige stambog. 

Oplysningerne sendes til Avlsudvalget, som efter kontrol meddeler 

Stambogskontoret, at ”Elite-hoppe" kan påføres omtalte hoppe og 

afkommets papirer. 

Hoppeejeren vil herefter få overrakt en staldplakette og et certifikat, ved 

førstkommende officielle lejlighed. Prisen er kr.  250,-  

Er det muligt, vil det være ønskeligt, om hoppen møder frem ved et 

arrangement og modtager hæderen. 

  

Følgende oplysninger bedes sendt til Avlsudvalget: 

 Hoppens navn -- Stambogsnummer - Fødselsdato - Evt. dødsdato – 

Opdrætter – Ejer -Fader - Moder – Kåringsklasse – Alt afkom - Afkoms 

præsentationer - Eventuelle egne præstationer. 

 

 
Hedehusets Bechan EC 818 
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ELITEHINGSTE 

 
En hingst kan opnå "Elite-status", hvis hans afkom og han selv har 

opnået mindst 500 point. ”Elite-status” kan kun opnås ved 

minimum 2 pointgivende dyr. 
 

Alle point og øvrige krav er identiske med kravene til ”Elitehoppe”.  

 

Det påhviler ejeren at bevise, at hingsten er berettiget til optagelse i 

Elitestambogen, et tillæg til den oprindelige stambog. 

Oplysningerne sendes til Avlsudvalget, som efter kontrol meddeler 

Stambogskontoret, at ”Elite-hingst" kan påføres omtalte hingst og 

afkommets papirer. 

Hingsteejeren vil herefter få overrakt en staldplakette og et certifikat, 

ved førstkommende officielle lejlighed. Prisen er kr. 250,- 

Er det muligt, vil det være ønskeligt, om hingsten møder frem ved et 

arrangement og modtager hæderen. 

 

Følgende oplysninger bedes sendt til Avlsudvalget:  

Hingstens navn -- Stb.nr. - Fødselsdato - Evt. dødsdato - Moder – 

Kåringsklasser - Afkoms præsentationer - Eventuelle egen præstationer. 

Opdrætter– Ejer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Skousboe Morning Rock ECH 70 
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HOOF WALL SEPARATION DISEASE 

 

Hoof Wall Separation Disease, eller HWSD, er en hovsygdom der kan 

findes hos Connemaraponyer. Lidelsen er recessiv og der kan tages en 

genetisk test. Testen giver svar på om ponyen er fri for sygdommen 

(N/N) - bærer af sygdommen (N/HWSD) eller er i udbrud 

(HWSD/HWSD).  

Det anbefales at man lader avlshopper teste - er hoppen bærere, bør der 

kun bruges en hingst, der ikke har genet for sygdommen.   

Fra 2016 skal hingste, der opnår kåring, være testet og resultatet sendt 

til bestyrelsen senest en måned efter kåringen. 

Føl født efter 1. januar 2016 skal ligeledes testes, med mindre begge 

forældredyr er testet negative. 

 

 

VANDREPOKALER 
 

 

PERPETUAL JUBILEE CUP 

 

Perpetual Jubilee Cup - Presented to the  

Danish Connemara Pony Society. 

I 2015 modtog formand Margit Holgersen ovennævnte pokal -  

overrakt af formand Tom MacLochlainn til minde om  

Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark's  

50 års jubilæum i 2014. 

 

Pokal gives til Kåringens Bedste Pony - første gang i 2016. 
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TEGLSTRUPS LIZETTES VANDREPOKAL 

Stiftet 2004. 

 

Pokalen udsættes af Stutteri Teglstrup v/Tina Rysgaard, Lene og Asger 

Larsen, Vålse, til årets Champion. 

 

Såfremt Bornholms ”Champion” er interesseret i at konkurrere om 

Championpokalen, kan de stille til konkurrencen på Sjælland. 

 

Vandrepokalen forbliver til ejendom til den pony, der vinder den 3 

gange, hvorefter den udgår. 

 

Året efter erhvervelsen af pokalen, vil der blive uddelt en 

erindringspokal, som ”Stutteri Ravnsholt” ved Flemming Petersen  

udgiver. Flemming Petersen sørger ligeledes for indkaldelsen af 

pokalen hvert år, inden kåringen. 

 

Telgstrups Lizette C 733 BIS 2003 
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KÅRING 
 

 AFVIKLING 

  

Inden klassernes start skal ponyerne måles og pas afleveres til 

målersekretær. 

Efter måling fremvises alle ponyer i katalognummerorden på fast bund. 

Ponyer tilmeldt løsspringning  er de første i ridehuset.  

I hver klasse startes der med, at alle ponyer vises samlet. Derefter 

fremvises ponyerne enkeltvis ved hånd og løse; (se mønstringsvej-

ledning). 

Når alle har været inde enkeltvis, vises ponyerne samlet igen, hvorefter 

dommerne voterer og sluttelig oprangerer. 

 

LØSSPRINGNING  

 

Løsspringning er obligatorisk for hingste der fremstilles til kåring. 

Hopper og vallakker, der er tilmeldt kåring eller bedømmelse, kan også 

tilmeldes løsspringning. 

Der vil være to eller tre spring. Dommerne fastsætter forhindringernes 

størrelse, afstand mm. under hensyntagen til kapacitet og alder. 

Dommerne vurderer kapacitet og teknik og afgiver karakterer herfor, 

som påføres kåringscertifikatet. 

Det er vigtigt, at ponyen er vænnet til løsspringning hjemmefra. Sørg 

endvidere for, at bruge tøjler med karabinhager, så ponyen nemt kan 

løsgøres.   
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KÅRINGSKLASSER 

  

Hingste kan opnå kåring i følgende klasser: 

 

Class I.  Type og helhed:  Min. 8 - ingen delkarakterer under 6. 

Class II. Type og helhed:  Min. 8 - helhed min. 7 - ingen delka- 

              rakterer under 6.  

 

Hingste der ikke opfylder ovenstående krav forbliver i Class III. 

For at afkom efter en kåret hingst kan opnå logo, skal hingsten bestå 

en godkendt materialprøve. 

 

Hopper kan opnå kåring i følgende klasser: 

Class I. 

I.  kl. + Med.     Type og helhed: Min. 9  - gangarter min. 8 - ingen        

  delkarakterer under 6. 

I.  kl.  Type og helhed: Min. 8 - ingen delkarakterer under 6. 

II. kl. A Type og helhed: Min. 6 - ingen delkarakterer under 6. 

 

Class II. 

II. kl. B  Type og helhed: Min. 5 - ingen delkarakterer under 4. 

RRC  Opfylder en af ovenstående, men måler mere end 148 

  cm eller mindre end 128 cm på kåringstidspunktet. 

 

Hopper der ikke opfylder ovenstående krav forbliver i Class III.  

 

Type og helhed er de vigtigste karakterer, derfor skal man være 

opmærksom på karaktererne aldrig må lægges sammen.  

  

Bedste pony fra hver klasse, dyster om titlen ”KÅRINGENS BEDSTE 

PONY”. 
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Vallakker kan fremstilles til bedømmelse, og modtager, ligesom hopper 

og hingste, et certifikat med afstamning, beskrivelse og karakterer. 

 

Vallakker kan opnå bedømmelse i flg. klasser:  

Class I: 

   I. V     Type og helhed:  min. 8 - ingen delkarakterer under 6. 

  II. V     Type og helhed:  min. 6 - ingen delkarakterer under 6. 

 

Class II: 

III. V               Type og helhed:  min. 5 - ingen delkarakterer under 4. 

 

Vallakker der ikke opfylder ovenstående krav forbliver i Class III. 

 

Bedste vallak fra hver klasse, dyster om titlen ”KÅRINGENS BEDSTE 

VALLAK”.  

 

Hingste, hopper og vallakker kan stille til kåring eller bedømmelse som 

3-årig eller ældre. 

 

STAMBOGSNUMMER 

 

Hopper og hingste der bliver kåret, får et kåringscertifikat med 

stambogsnummer. 

Hingstene betegnes CH efterfulgt af et stambogsnummer.  

Hvis en hingst har opnået prædikatet "Elitehingst" bliver der tilføjet et E 

foran CH, altså ECH. 

  

For hopper er der tre muligheder: 

Ved kåring betegnes hoppe C efterfulgt af et stambogsnummer. 

Hvis hoppen er over eller under det fastsatte mål, kommer den i Class II 

i RRC-registeret, og betegnes derfor RRC efterfulgt af et 

stambogsnummer. Hvis hoppen har opnået prædikatet "Elitehoppe" 

bliver der tilføjet et E foran C, altså EC. 

Hvis hoppen opnår Medalje tilføjes et M udfor kåringsklassen. 
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Vallakker kan stille til bedømmelse, og kommer til at betegnes CV 

efterfulgt af et stambogsnummer.  

 

MEDALJEKÅRING 

  

Medaljekåring er en klasse udskrevet for hopper, der er kåret i I. kl. 

For at opnå Medalje skal hoppen have minimum 9 i type og helhed og 

minimum 8 i alle gangarter. 

Hopper der kåres i I. kl. på kåringsdagen og opnår minimum 

overstående point, tildeles automatisk Medalje. 

 

AFKOMSSAMLING 

 

Hingst eller hoppe med min. 3 stk. afkom. Samlingen 

eksteriørbedømmes med skriftlig beskrivelse, som ved en kåring. 

Resultatet kan påføres hingstens/hoppens stamtavle ved henvendelse til 

SEGES Heste. 

  

Samlingen kan tildeles: 

I kl.  1. grad  (24 og 23 point) 

I kl.  2. grad  (22 og 21 point) 

 

II kl. 1. grad  (20 og 19 point)  

II kl. 2. grad  (18 og 17 point) 

  

Der gives specialroset til hingsten/hoppen og møderoset til afkom. 

 

MATERIALPRØVE 

  

Hingste, der opnår kåring, skal som 4-årig eller ældre, stille til en 1-dags 

eller 30-dages materialprøve, for at afkom kan opnå Logo. 

Materialprøven skal bestås med minimum 700 point. 
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OPTØMNING 

  

Ponyen fremvises i en showtrense eller almindelig trense med 

næsebånd. 

Det er en god ide, at bruge tøjler med karabinhager; så er det hurtigere 

at få tøjlerne på igen, når ponyen har været løs. 

 

POINTSYSTEM 

  

Der bedømmes ud fra et 10-punktsystem. Bedømmelsesskemaet, som 

ses på side 17, er et skema, som dommerne benytter. 

Til hvert punkt gives en karakter fra 1-10. Skalaen ses på 

bedømmelsesskemaet. 

Der kan endvidere gives halve karakterer.   

 

PÅKLÆDNING 

  

Der opfordres til, at man som mønstrer, er klædt i grønt og hvidt. Har 

man ikke en grøn trøje, kan man nøjes med at være klædt helt i hvidt. 

I BORIS BUTIK/FREKA kan man købe grønne trøjer, T-shirts, kasketter, 

m.m.  

 

VEJLEDENDE SOIGNERING 

 

Ponyen bør selvfølgelig være ren (gerne vasket en til to dage før). 

Connemaraponyen fremvises med uflettet man og hale. Halen klippes 

forneden. Manen soigneres ved at den rykkes/skæres. Man ser gerne, at 

overflødige hår klippes væk fra ørerne, koderne, nakken og under 

kæben.  

Det anbefales, at ponyen beskæres 2 til 3 uger før. 
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Bredemadgårds Grace O'Malley C 1091 

Kåret 2017 i I. kl. + Medalje 

 

 
Kingstown Boy CPS 1011 - Champion 2017 + 

Grand Old Connemarapony - 24 år 
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SHOW 
 

AFVIKLING 

  

I showklasserne vises ponyen kun ved hånd. Alle ponyer i klassen er 

inde samtidig, hvor de vises i skridt. Herefter vises de enkeltvis i 

stilstand, skridt og trav på trekantsbane, hvorefter alle igen skridter 

rundt.  

Herefter oprangeres ponyerne. De får en kort beskrivelse, både 

mundtlig og skriftlig.  

 

FØLKLASSER 

 

Alle føl vises først samlet. Herefter fremvises de enkeltvis; først ved 

hånd, derefter løs. Sluttelig kommer alle føl ind, og der oprangeres. Føl 

kan tildeles 1., 2. eller 3. præmie og derudover  får de en kort 

beskrivelse, både mundtlig og skriftlig.  

  

De 2 bedste føl fra henholdsvis hingste- og hoppefølklassen kæmper om 

titlen ”CHAMPIONFØL” og  RESERVE CHAMPION FØL . Titlerne 

udløses når: Se i invitation til kåring. 

 

JUNIOR CHAMPION 

 

"JUNIOR CHAMPION" OG "RESERVE JUNIOR CHAMPION":   

De to bedste fra 1- og 2 års hoppe- og hingsteklasser konkurrer om 

titlerne. Titlerne udløses når: Se i invitation til kåring. 

 

MISS CONNEMARA 

 

Connemaraforeningen tildeler en roset påført ”Miss Connemara” til 

landets bedste 2-årige hoppeplag. 

 Miss Connemara afvikles i en 2 års showklasse ved kåringen. Hoppen 

skal dog minimum opnå 22 point og dommerne skal indstille hertil. 
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HOPPEFAMILIE 

  

Hoppefamilie er en hoppe med mindst 3 generationer, f.eks. mor – 

datter – datterdatter. 

De får en kort beskrivelse, både mundtlig og skriftlig.  

Samlingen får point som ved de øvrige showklasser. Alle modtager en 

showroset. 

 

 SAMLING 

  

En samling er en lille afkomssamling bestående af hingst eller hoppe 

med mindst 2 stk. afkom på min. 2 år. 

De får en kort beskrivelse, både mundtlig og skriftlig.  

Samlingen får point som ved de øvrige showklasser. Alle modtager en 

showroset. 

 

 
Samling e. Enghøjs Lovely Lauren EC 760  - 2014 

 

OPRANGERING 

  

Ved oprangering tildeles ponyerne en af flg. præmieringer: 1. pr. med 

24, 23 eller 22 point eller 2. pr. med 21, 20 eller 19 point. Der gives 

desuden en kort mundtlig beskrivelse. Resultaterne offentliggøres på 

hjemmesiden. 

Ved specielle arrangementer, f.eks. jubilæumsår, tildeles der guld-, sølv- 

og bronzerosetter. 
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CHAMPION 

 

De 2 bedst placerede ponyer i hver showklasse fra 3 år og ældre 

deltager i kampen om titlen "CHAMPION" og "RESERVE 

CHAMPION”.  

 

VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER 
 

Formålet med mønstring er, at præsentere ponyen på en sådan måde, at 

den både i stilstand og under bevægelse tager sig bedst muligt ud. 

 

Ponyen skal være pålagt hovedtøj (trense) eller specielt mønstringstøj. 

 

Mønstreren skal være korrekt klædt og optræde diskret, så 

opmærksomheden kan koncentreres om ponyen. Ridepisk kan evt. 

føres i venstre hånd.  

OBS!   Unødig afstraffelse af ponyen kan resultere i bortvisning. 

 

En hjælper udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde 

diskret. 

 

Mønstringen foregår på en trekantbane af passende størrelse. 

Dommerne placeres ved den ene vinkelspids. 

 

Mønstringen bør foregå i nedenstående rækkefølge: 

Trekant: Ponyen opstilles på den ene vinkelspids og vises derefter i 

skridt på halv trekantbane. Derefter vises den i trav på hel trekant, 

hvorefter den igen opstilles. 

  

Ponyen føres ind på banen i trav og placeres med den manfri side til 

dommerne i en afstand af ca. 5-6 m. Hvis terrænet skråner, opstilles 

ponyen så vidt muligt med forbenene på det højeste punkt. 
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Ponyen skal stå åben mod dommerne, dvs., hvis den manfri side er 

venstresiden, skal venstre forben være længst fremme og venstre  

bagben længst tilbage. Ponyen skal støtte naturligt på alle fire ben.  

 

Holdningen af ponyens hoved og hals skal være naturlig. 

Når ponyen er opstillet, træder mønstreren ud til siden, og står skråt 

foran ponyens venstre forben i ca. en arms afstand, og med front mod 

ponyen.  

Tøjlen holdes i venstre hånd og i passede afstand fra bidringen, ca. 30 - 

50 cm. 

Hvis ponyen er urolig, kan mønstreren forblive foran ponyen med en 

tøjle i hver hånd. 

 

Ved fremføring af ponyen i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Ponyens 

skridt bør være rolig og naturlig, ren firtaktet og så jordvindende som 

muligt. Ponyen bør bære sin hals naturligt og fremføres på en lige linje.  

Alle vendinger gøres højre om, og så korte som muligt. Under 

vendingerne holdes venstre hånd i højde med hestens venstre øje. 

 

Ved fremføring af ponyen i trav, skal ponyen snarest efter vendingen 

være i ren totaktet, og naturlig jordvindende trav. Ponyen skal bære sin 

hals naturligt og fremføres på lige linje. 

 

 
Ulrich Nielsen - AC-Sille Yemanja af Engvang C 960 - 2014 
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SLØJFEREGLEMENT 

 
KÅRING 

  

Hingste 

Kåring    (Class 1)                     3 lags rød-hvid-rød 

Materialprøve   3 lags rød-lyserød-mørkerød 

Class 1 hingst fløj:  Plakette påtrykt ”Kåret Fløj”  

Class 1 hingst :  Plakette påtrykt ”Kåret” 

 

Hopper 

Kåring        Æresroset   I. kl. + M  3 lags orange-grøn-hvid (16 cm) 

Kåring        Æresroset   I. kl. fløj   3 lags rød-hvid-blå 

Kåring         I. kl.  3 lags rød 

Kåring        II. kl. A  3 lags blå 

Kåring        II. kl. B  3 lags grøn 

RRC    3 lags gul 

 

Udleveres til fløj ved kåring/bedømmelse (sammen med en roset) 

I. kl. + M                  Plakette påtrykt ”I. kl. + MEDALJE” 

I. kl.  Plakette påtrykt ”I. kl. FLØJ” 

II. kl. A.                                       Plakette påtrykt ”II. Kl. A” 

 

 KÅRINGENS BEDSTE PONY Orange bånd 10 cm med guldtryk på 

    begge sider: Kåringens bedste pony xxxx. 

    To 15 cm 3-lags rosetter - hvid - orange - 

    grøn  

    En 4 lags roset: hvid - orange - grøn med 

    faner.        xxxx står for årstal. 

 

Vallakker 

Bedømmelse   I. V  3 lags rød-hvid-lilla 

Bedømmelse  II. V  3 lags blå-hvid-lilla 

Bedømmelse III. V  3 lags grøn-hvid-lilla 
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Vallak fløj modtager                Sponsorgave 

  

BEDSTE VALLAK  3 lags grøn-gylden-lilla (16 cm) 

  

SHOW 

  

Føl 

1. præmie   3 lags rød-rød-hvid 

2. præmie   3 lags blå-blå-hvid 

3. præmie   3 lags grøn-grøn-hvid 

CHAMPIONFØL  3 lags grøn-gylden-hvid (16 cm)  

RES. CHAMPIONFØL    3 lags grøn m/gylden-grøn fane (12)  

 

Øvrige Showklasser 

1. pr. 24 point   3 lags rød-rød-grøn 

1. pr. 23 point                            3 lags rød-blå-grøn 

1. pr. 22 point                            3 lags rød-grøn-grøn 

2. pr. 21 point                            3 lags blå-rød-grøn 

2. pr. 20 point   3 lags blå-blå-grøn 

2. pr. 19 point                            3 lags blå-grøn-grøn 

    

CHAMPION   Grønt bånd 10 cm med guldtryk på begge 

    sider:  Champion xxxx. 

    To 15 cm 3-lags rosetter - grønne  

    En 4-lags roset: grøn-gylden-hvid med 

    faner 
 

RESERVE CHAMPION Grønt bånd 10 cm med guldtryk på begge 

    sider Reserve Champion xxxx. 

    En 4-lags roset: grøn med grøn -gylden 

    faner  

 

JUNIOR CHAMPION             Grønt bånd 10 cm med guldtryk på begge 

  sider Junior Champion xxxx. 



 

 24 

  En 4 lags roset: orange- orange-gylden m. 

  grøn-hvid-grøn hale   
 

RES. JUNIOR CHAMPION 3 lags roset-16 cm : gylden-gylden-orange 

    m. grøn-hvid-grøn hale  

SPECIALROSETTER   

Mønstringsroset   3 lags lyslilla-lilla-lyslilla 

Grand Old Connemara  3 lags grøn-orange-hvid    

Specialroset                                3 lags orange-hvid-grøn 

Møderoset                                  3 lags orange-grøn-orange 

Miss Connemara   3 lags orange-grøn-hvid (16 cm) 

   m. tekst: ”Miss Connemara” på fane 

 

Afkomssamling efter hingst/hoppe 

Hingsten/hoppen tildeles roset som ved showklasser, afkom får 

møderoset. 

 

Samling – hingst eller hoppe med min. 2 stk. afkom 

Samlingen tildeles point som show og hver pony modtager en 

showroset svarende til point. 

 

Hoppefamilie 

Familien tildeles point som show og hver pony modtager en showroset 

svarende til point. 

 

Elitehoppe  

Min. 100 point      Plakette påtrykt ”ELITEHOPPE” + certifikat 

Elitehingst   

Min. 500 point  Plakette påtrykt ”ELITEHINGST” + certifikat 

   

Kvalitets Bedømmelse 

80 – 100 point                          Guldplakette  

65 –   79 point                          Sølvplakette  

50 –   64 point                          Bronzeplakette  
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KVALITETS BEDØMMELSE 
  

Bestyrelsen finder det vigtigt i forbindelse med avlsarbejdet, at få en 

professionel vurdering af Connemaraponyens rideegenskaber. Derfor 

har bestyrelsen besluttet at afholde et arrangement, hvor alle har 

mulighed for at komme med deres pony og få den vurderet i dressur 

og/eller spring. Ponyen skal minimum være 4 år, men der er ingen 

aldersbegrænsning for rytteren.  

Bestyrelsen står som arrangør, men arrangementet afvikles med 

regionernes hjælp. 

Resultaterne offentliggøres i Kåringsstambogen, Årbogen, Hest og 

Rytter samt på Connemaraforeningens hjemmeside og Facebook samt 

indsættes i hestens pas med en label. 

 

Forløb: 

Ponyen fremvises efter anvisning under egen rytter i ca. 5 til 10 min. 

Ponyen rides af kvalificeret fremmedrytter, der vurderer ponyens 

kapacitet og ridelighed, samt rådgiver om eventuelle ændringer af den 

daglige ridning. 

 

I dressur gives karakterer i: 

Kapacitet max.  10 x 3 

Ridelighed max.  10 x 2 

Grundridning max.  10 x 2 

Skridt  max.  10 

Trav  max.  10 

Galop  max.  10 

I spring gives karakterer i: 

Kapacitet max.  10 x 3 

Ridelighed  max.  10 

Mod/ærlighed max.  10 x 2 

Taksation max.  10 

Benteknik max.  10 x 2 

Brug af ryg max.  10 
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Ponyen kan opnå guld-, sølv-, bronzeplakette eller ingenting. Ejeren 

modtager en plakette og en vurdering fra fremmedrytteren. 

Certifikatet tilsendes eller udleveres ved Regionsvalg. 

 

For at opnå plakette skal man have:   

Guld:   80-100 point 

Sølv:   65 - 79 point 

Bronze: 50 - 64 point 

 

Man kan deltage i enten dressurklasse eller springklasse eller begge  

dele. 

 

 

 
Møllekærs Irish Coffee C 1005 - Kvalitets Bedømmelse 2016 
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PUBLIKATIONER 
 

VEDTÆGTER OG REGLER 

  

Avlsforeningen har et sæt Vedtægter og Regler, som alle medlemmer 

forpligter sig til at overholde. Hver gang Vedtægter og Regler revideres, 

sendes rettelser ud til alle medlemmer via mail. De kan ligeledes findes 

i nyeste udgave på foreningens hjemmeside. 

 

HJEMMESIDE 

 

På Connemaraforeningens hjemmeside findes oversigt over bestyrelser, 

regionsudvalg, arrangementer, resultater, salgsliste m.m. Her findes 

også foreningens og Connemara ponyens historie. 

 

FACEBOOK 

 

Foreningen har en side på Facebook, hvor der postes nyheder, 

resultater, billeder, arrangementer samt andre relevante opslag.  

Facebook er et fantastisk "reklame-vindue", idet vi har rigtig mange, der 

følger med i indlæggene - både fra ind- og udland. 

 

CONNEMARA ÅRBOGEN 

  

Foreningen udgiver en Årbog hvert år i december. Årbogen indeholder 

året i Avlsforeningen for Connemara ponyer i Danmark samt de 

vigtigste nyheder fra udlandet. 

Alle er velkommen til at indsende stof - stof der kan have interesse for 

medlemmer kan f.eks. være: køb - salg - stævneresultater – nyt om 

konkurrenceponyer - læsernes egne oplevelser - nyt fra udlandet - nyt 

om avlsponyer – afgåede ponyer samt gode billeder m.m.  

Materialet modtages gerne via mail, skrevet i 11 pitch Palatino linotype.  

Årbogen fra de forgangne år kan ses på foreningens hjemmeside. 
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Bogen modtager også gerne annoncer. Prisen for: 

1/1 side:  Medlemmer   kr.   300,-  

   Ikke-medlemmer  kr. 1000,- 

1/2 side:  Medlemmer   kr.   150,-  

   Ikke-medlemmer  kr.   600,- 

  

Ønskes yderligere oplysninger, fås de ved henvendelse til den 

ansvarshavende redaktør, som også modtager aktuelt stof til bladet. 

Navn, adresse m.m. findes bagerst i ÅRBOGEN samt på foreningens 

hjemmeside. 

 

FØLLISTE 

  

Hvert år udgives en liste over føl efter foreningens godkendte forældre. 

Føllene står nævnt under deres far, med angivelse af køn, navn og 

moder. 

For de hopper der har været konstateret drægtige, men ikke får levende 

føl, modtager avlsudvalget gerne oplysninger om absorbering, kastning 

eller dødfødte føl, idet de oplysninger også indgår i føllisten. Uden dem 

vil det give en forkert drægtighedsprocent for hingsten.  

 

 HINGSTEOVERSIGT 

  

En oversigt over foreningens Class I hingste findes i Årbogen og på 

foreningens hjemmeside samt Facebook. 

På Stambogskontoret findes en oversigt over hingste, der står til 

rådighed for avlsbenyttelse.   

 

KÅRINGSKATALOG 

  

Før den årlige kåring udsendes et kåringskatalog via mail til 

medlemmerne.  

Kataloget udleveres til udstillerne på kåringspladsen. 

Kataloget indeholder oplysninger om de ponyer, der er tilmeldt kåring, 

bedømmelse eller showklasser. 



 

 29 

SALGSLISTE   

  

Foreningen har en salgsliste på hjemmesiden, hvor medlemmer kan få 

optaget renracede Connemaraponyer efter godkendte forældre. 

Listen revideres løbende og ponyerne er optaget for 6 måneder fra den 

dato, de bliver tilmeldt. 

Når en pony bliver solgt, skal dette meddeles, så den kan blive taget af 

listen. På den måde sørger man for, at listen altid er aktuel. 

Salgslisten er at finde på www.connemarapony.dk. 
Det er gratis for medlemmer at få en pony på salgslisten. For ikke-

medlemmer koster det 100,- kr. pr. pony. 

Henvendelse vedr. salgsliste: se foreningens hjemmeside. 

  

KÅRINGSSTAMBOG 

  

Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark udgiver hvert år en 

Kåringsstambog. I stambøgerne er opført alle kårede hopper og hingste, 

Medaljehopper, Eliteponyer, vallakker. Der er ligeledes resultater fra 

Kvalitets Bedømmelse og Show. 

EU-godkendte, men ikke dansk-kårede ponyer optages i Stambogen, 

såfremt de er i Danmark, og Bestyrelsen bliver informeret herom. I 

stambogen er hver pony opført med ejer, opdrætter, afstamning og 

beskrivelse. 

Desuden er der lister over afkom efter hingste og hopper samt 

opdrætter- og ejerlister. 

  

Stambogen udgives efter hver kåring. Fra 2016 lægges den på 

foreningens hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.connemarapony.dk/
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HINGSTEBOG 

 

I 2014 blev bogen Dansk kårede Connemara-hingste 1964 - 2013, skrevet 

af Margit Holgersen, udgivet. 

Bogen er et digert værk 

indeholdende hingste med 

fuld afstamning, beskrivelse 

og kåret afkom. 

Bogen kan købes for kr. 300, - 

+ forsendelse ved henvendelse 

til Boris Butik. 

 

 

 

 

 

 

SKUER 
 

DYRSKUE 

 

Hver sommer afvikles dyrskuer mange steder i landet. De største skuer 

er: 

 

Landskuet i Herning   3 dage (juli)  

Roskilde Dyrskue   3 dage (juni) 

Det Fynske Dyrskue   3 dage (maj) 

Det Østjyske Fællesskue  2 dage (juni) 

Ud over disse er der skuer mange andre steder i landet, bl.a.: Hjørring 

(2 dage) - Det Sønderjyske Fælleskue (2 dage) - Landbrugsmessen Gl. 

Estrup (2 dage) - Kimbrerskuet (1 dag) og mange flere.  

Yderligere oplysninger ses på SEGES Hest hjemmeside www.lr.dk. 
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Der forekommer forskellige kriterier for deltagelse fra skue til skue. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse direkte til skuet. 

Der kan gives følgende point: 

1. pr. 24 point   1. pr. 23 point   1. pr. 22 point 

2. pr. 21 point   2. pr. 20 point  2. pr. 19 point 

3. pr. 18 point 

 

Ponyerne inddeles i hold efter alder. Alle ponyer i et hold er inde 

samlet, hvorefter hver enkelt pony bedømmes. Alle ponyer i holdet 

kommer igen i ringen, og der sluttes af med oprangering. 

Hver pony får en mundtlig udtalelse, og på nogle skuer også en skriftlig 

på pointskiltet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til de 

respektive dyrskuer. 

 

 
Teglstrup Baroness C 615 - Roskilde dyrskue 2014 

 

PLAGESKUE  

 

Der afholdes plageskuer forskellige steder i landet. 

Alle 1- og 2-årige hoppe- og hingsteplage efter kårede forældre kan 

deltage. 
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Skuerne afvikles som regel i april/maj måned.  

Der gives point efter 5-punktsystemet for: 

  

1. Type 

2. Hoved, hals og krop 

3. Lemmer 

4. Bevægelse  

5. Helhedsindtryk 

  

Fremgangsmåden til at finde frem til Best In Show er forskellig fra det 

ene sted til det andet, hvorfor yderligere oplysninger kan fås ved 

henvendelse til arrangørerne.  

 

 

REGIONER 
 
REGIONSUDVALG 

  

Foreningen er opdelt i 3 regioner: Jylland/Fyn, Sjælland/Lolland-Falster 

og Bornholm. 

I hver region er nedsat et regionsudvalg, som består af en regions-

formand og x antal medlemmer. Det er op til hver enkelt region, hvor 

mange personer de vil have siddende i et udvalg. 

Hvert efterår bør der afholdes regionsvalg, det vil sige, at alle 

medlemmer indkaldes til møde. 

  

Regionsudvalgene er bestyrelsens ”forlængede arme” og deres opgaver 

er, at varetage og arrangere foredrag, rideture, ridelejr, avlerdage, 

stutteribesøg m.m. En af de vigtigste opgaver er, at de skal stå for det 

praktiske omkring årets kåring. Medlemmer er altid velkomne til at 

komme med forslag. 
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Skovtur Region Sjælland - 2015 

 

BORIS BUTIK 
 

I Boris Butik kan købes grønne bluser af forskellig slags – 

saddelunderlag – streamers – klistermærker til trailer/bil – kasketter, 

stambøger –m.m. Se udvalget på foreningens hjemmeside 

www.connemarapony.dk 

 

Boris Butik er at finde på kåringspladsen  

Varer kan sendes. Først skal beløb + porto dog indsættes på foreningens 

konto 1551 4411159949.  

På foreningens hjemmeside ses navn og telefonnummer på 

butiksbestyreren. 
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Connemaraponyer i Irland 
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