DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB
Generelt for kåring og show:
1. Der kræves ikke medlemskab for deltagelse i DCPS kåring og show, men ikke-medlemmer
opkræves et ekstra gebyr.
2. Reglerne for kåring kan læses på: www.connemara-ponyer.dk
3. Præmieringen og beskrivelsen bliver offentliggjort på hjemmesiden og indføres i databasen.
Mønstring generelt:
Formålet med mønstring er, at præsentere ponyen på en sådan måde, at den både i stilstand og
under bevægelse tager sig bedst muligt ud.
Connemaraen fremvises med uflettet man og hale. Halen klippes forneden. Manen soigneres ved at
den rykkes, aldrig klippes. Det accepteres at overflødige hår klippes væk fra ørerne, koderne,
nakken og under kæben.
Mønstreren skal være klædt i hvide bukser og bluse 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
Ponyen fremvises i en showtrense eller almindelig trense med næsebånd.
Det er en god ide, at bruge tøjler med karabinhager ved kåring. Så det er hurtigere at få tøjlerne på
igen, når ponyen har været løs.
Ponyen skal stå åben mod dommerne, d.v.s., når den manfri side er venstresiden, skal venstre
forben være længst fremme og venstre bagben bør ikke stå længere fremme, end tåspidsen er lodret
under højre hoftehjørne. Ponyen skal støtte naturlig 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 bringen, 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 (de sam-sidige ben bør gå i samme spor).
Alle vendinger gøres højre om, og så korte som muligt. Under vendingerne holdes venstre hånd i
højde med hestens venstre øje.
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Ved fremføring af ponyen i trav, skal ponyen snarest efter vendingen være i ren totaktet, og naturlig
jordvindende trav.

Kåring:
(Se desuden stambogs- og kåringsregler på hjemmesiden!)

Der vil for både hopper og hingste være 3 kåringsklasser, vallaker kan fremstilles til bedømmelse.
Der bedømmes efter et 10 punkt system og indplaceres i henholdsvis klasse 1, 2 eller 3 jvf. ”skema
med pointkrav til kåring” på hjemmesiden.
Alle ponyer der ikke opnår den ønskede klassifikation har ret til at blive genfremstillet ved et
kommende kåringsarrangement. For genfremstilling betales fuld pris og udgiften afholdes af ponyens
ejer/udstiller.
Brug af bandager/gamacher til kåring:
1. Det er ikke tilladt at bruge bandager/gamacher eller lignende ved mønstring, når ponyen vises
løs, på fastbund og ved oprangering.
2. Det er tilladt at benytte gamacher på forbenene under løsspringning.
4. Dommerne og/eller officials har til enhver tid lov til at kontrollere gamache for ting der kan
skade ponyen.
Mønstring til kåring:
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 foregår i nedenstående rækkefølge på trekantbane:
A. Ponyen føres ind på banen i trav og opstilles på den ene vinkelspids 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.
B: Vises derefter i skridt på lille trekantbane, eller ligeud med dommerne i ryggen ”ud” og i front
”hjem”, alt efter dommernes anvisning.
B. Derefter vises den i trav på hel trekant, hvorefter den igen opstilles med den manfri side mod
dommerne.
C. Til sidst vises ponyen løs i ridehuset så dommeren kan se den frie galop.
Løsspringning til kåring:
Løsspringning er obligatorisk for hingste og frivilligt for hopper. Se separat løsspringningsvejledning.
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Show:
HINGSTE, HOPPER og VALLAKER:
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 hvorefter alle igen skridter rundt.
Herefter voterer dommerne og bytter, om nødvendigt, rundt på rækkefølgen, for sluttelig at
oprangerer.

FØL:
Alle føl vises først samlet. Herefter fremvises de enkeltvis; først ved hånd, derefter løs (føllet løst,
hoppen mønstres). Sluttelig kommer alle føl ind, og der oprangeres. Føl kan tildeles 1., 2. eller 3.
præmie og de får en kort beskrivelse, både mundtlig og skriftlig.
De 2 bedste føl fra henholdsvis hingste- og hoppefølklassen kæmper om titlen ”CHAMPIONFØL”.

AFKOMSSAMLINGER:
Er en afkomssamling består af hingst eller hoppe med mindst 2 stk. afkom på min. 2 år, en
hoppefamilie på mindst 3 generationer f.eks. Mor - Datter – Datterdatter eller 3 søskende efter
samme hingst eller ud af samme hoppe.
Ved oprangering tildeles Hingsten/hoppen en af flg. præmieringer: 1. præmie, 2. præmie eller 3.
præmie. Der gives desuden en kort mundtlig beskrivelse.
Der gives specialroset til hingsten/hoppen og møderoset til afkom.
B.I.S.
De 2 bedst placerede ponyer fra klasserne om bedste ”ungdyr”, ”hopper”, ”hingste” og ”vallaker”
deltager i kampen om titlen ”BEST IN SHOW” og ”RESERVE BIS”.
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