DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB
Stambogsregler for DCPS
1. Målsætning:
DCPS´s formål er at fremme avlen, samt forbedre konkurrenceegenskaberne og kvaliteten af racen ved
at:
 Føre en stambog med oplysninger om afstamning, status og resultater for Connemaraponyer
som er registreret, herefter benævnt som ”ponyer”.
 Implementere de ændringer som moderforbundet CPBS i Irland bestemmer.
 Fremme avlen af Connemaraponyen med henblik på at sikrer bevarelsen af denne irske race.
2. Avlsmål:
Avlsmålet for DCPS er at fremme avlen og at forbedre kapaciteten og kvaliteten af
Connemararaponyen.

3. Karakteristik af racen:
Type og kendetegn: Kompakt, velafbalanceret ride type med god dybde, bredde og masse. Stående på
korte ben, dækkende over en stor overflade med "et ben i hvert hjørne". Godt temperament, hårdføre,
udholdende, intelligente og sunde. Sikre på benene, med særdeles gode springevner. Velegnede til
såvel børn som voksne.
Højde: Normalt 128 cm til 148 cm begge mål incl.
Farver: Skimmel - af og til konstantskimmel, sort, brun, dun, palomino, cream, blue eyed cream og
lejlighedsvis roan og rød.
Type: Kompakt, velafbalanceret ridetype med god dybde, bredde og masse. Med korte ben og "et ben i
hvert hjørne".
Hoved: Velafbalanceret mellemlangt pony hoved med god bredde mellem store, venlige øjne. Pony
ører, 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. Kode af medium længde, velformede hove som er hårde og plane, af en medium størrelse
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.

4. Betingelse for indførelse i stambogen og opdelingen af denne:
Stambogen består udelukkende af et hovedafsnit.
For at kvalificere sig til optagelse i stambogens hovedafsnit skal ponyen
 Stamme fra forældre der er opført i en stambog for racen i en EU/CPBS godkendt avlsforening.
 Have en stamtavle oprettet i henhold til registreringsreglerne i stambogen.
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Stambogens hovedafsnit er inddelt i 3 klasser:
Klasse 1
Klasse 1 består af hingste som er minimum 3 år gamle samt hopper og vallakker der er minimum 2 år
gamle. Disse ponyer skal opfylde følgende 5 kriterier for at blive rykket op i klasse 1:
 Begge forældre er kåret i Klasse 1 eller Klasse 2 (Vallak-bedømmelse gælder ikke).
 Begge forældre har bestået en dyrlægekontrol.
 Ponyen måler fra 128 cm til 148 cm uden sko.
 Ponyen har gennemført en visuel kåring og opfylder pointkravene for Klasse 1.
 Ponyen har bestået en dyrlægekontrol.
Klasse 2
Klasse 2 består af hingste som er minimum 3 år gamle samt hopper og vallakker der er minimum 2 år
gamle. Disse ponyer skal opfylde følgende 4 kriterier for at blive rykket op i klasse 2:
 Begge forældre er kåret i Klasse 1 eller Klasse 2 (Vallak-bedømmelse gælder ikke).
 Begge forældre har bestået en dyrlægekontrol.
 Ponyen har gennemført en visuel kåring og opfylder pointkravene for Klasse 2.
 Ponyen har bestået en dyrlægekontrol.
Derudover indeholder Klasse 2 også:
 Ponyer der måler under 128 cm eller over 148 cm uden sko, og som opfylder ovenstående
kriterier.
Klasse 3
Alle føl indføres i Klasse 3 efter at afstamningskontrol og registrering er foretaget. For at blive rykket
op i en højere klasse skal ponyen stilles til kåring/bedømmelse. Hingste kan tidligst fremstilles som 3
års, hopper og vallaker som 2 års. Det forudsættes at begge ponyens forældre er indført i enten klasse 1
eller 2 på tidspunktet for kåringen. Ponyer der ikke fremstilles til kåring forbliver i Klasse 3, og deres
afkom vil også forblive i Klasse 3. Ponyer der ved kåring ikke opfylder pointkravene for Klasse 2
forbliver i Klasse 3, og deres afkom vil også forblive i Klasse 3.
Bemærk venligst
a. En pony fremstillet til kåring vil udelukkende blive vurderet på baggrund af dens fremstilling
på kåringsdagen.
b. Alle ponyer i Stambogen er berettiget til at avle.
c. Ponyer fra andre anerkendte Connemara Pony Stambøger indføres i stambogen i den klasse
hvis kriterier den opfylder. Allerede kårede ponyer kræves derfor ikke omkåret.
d. Materialprøver er frivillige og må ikke påvirke kåringsresultatet.
e. Alle ponyer fremstillet til kåring skal vurderes af minimum 2 dommere, som er godkendt af
moderforbundet i Irland.
Undtagelse
I perioden 1. april 2017 til 31. oktober 2019 er det muligt at stille hopper til kåring, hvor én eller begge
forældre er i klasse 3. Undtagelsen gælder ikke for hingste og vallakker.
5. Registrering:
5.1 System til identifikation af ponyer i stambogen.
(I) Besigtigelse og signalement af ponyen skal tegnes af en dyrlæge eller anden autoriseret person i det
land hvor ponyen er. Føllets ejer/bruger skal være i besiddelse af føllets pas senest når føllet er 12
måneder gammel. Dette kræver at identifikation og registrering foretages så tilpas tidligt, at det er
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muligt at nå at indhente evt udenlandske DNA resultater på forældrene, dog senest inden føllet er 10
måneder gammelt.)

(II) Alle ponyer vil efter registreringen få udstedt et hestepas.
(III) Ponyer bliver identificeret i stambogen med et 15 cifret Universal Equine Life Number (UELN)
Eksempel: 208340CO1404321
208 indikerer at ponyen er registreret i Danmark, dvs landekode.
340 indikerer at ponyen er registreret i DCPS´s stambog.
CO14 angiver race og fødselsår.
04321 repræsenterer ponyens registreringsnummer i stambogen.
(IV) UELN nummeret forbliver det unikke identifikationsnummer for ponyen hele livet. Ved indførsel
i et andet lands Connemara pony stambog bruges samme UELN nummer evt. sammen med et
stambogsnummer.
(V) Alle ponyer vil ved registreringen blive chipmærket. Chipmærkning må kun udføres af en dyrlæge
eller anden autoriseret person.
(VI) Alle ponyer navngives, når de registreres som føl.
(VII) Ponyer kan navngives med et stutterinavn. Et registreret stutterinavn må ikke anvendes af en
anden avler, uden skriftlig tilladelse fra stutterinavnets ejer. Et stutterinavn er ét ord.
5.2 System for registrering af stamtavler:
Følgende detaljer er nødvendige for, at en stamtavle kan indføres i stambogen:
(I) Alle ponyer skal have deres afstamning verificeret med DNA test. DNA-prøver skal udtages af en
dyrlæge eller anden autoriseret person på det tidspunkt hvor ponyen bliver besigtiget og optegnet.
(II) Ponyer fra ikke EU/CPBS godkendte Connemara Pony stambøger, som ikke har fået deres
afstamning verificeret med DNA, skal testes før de kan indføres i stambogen.

Kåringsregler for DCPS
1. Hingste på mindst 3 år og hopper på mindst 2 år kan stilles til kåring. Vallakker på mindst 2 år kan
stilles til bedømmelse.
2. Eksteriør og bevægelse bedømmes efter det danske 10 punkt system. Løsspringning vurderes med
én karakter for teknik og én for kapacitet. Ponyen klassificeres i henholdsvis klasse 1, 2 eller 3 jvf.
bilag 2.
3. Ponyen skal være registreret i ejers navn på anmeldelsestidspunktet, ellers vil ponyen ikke blive
kåret.
4. Ponyer vil blive identitetskontrolleret på dagen. Kan mikrochippen ikke findes eller er der
uoverensstemmelse med nummeret i passet vil der blive taget en DNA-test. Udførelse af denne test
betales af ponyens ejer.
5. Ponyen skal måles på dagen. Tidligere målinger accepteres ikke. Ponyen vil blive målt af en DRF
addannet måler efter gældende reglement. Måles ponyen over 148 cm har den ret til op til 3
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målinger på kåringsdagen. Målingerne skal dog foretages inden for det fastlagte tidsrum for
måling.
6. Alle hingste vil blive dyrlægeundersøgt ved kåringen. Hingste der ikke møder til undersøgelsen
forbliver i Klasse 3. Sådanne hingste skal stilles til omkåring. Ejeren skal stadig betale for
dyrlægeundersøgelsen. Prisen for denne er inkluderet i anmeldelsesgebyret.
Det forventes at hingsten kan longeres. Bøjeprøve foretages kun såfremt dyrlægen har mistanke om
arvelige problemer.
7. Alle hopper vil blive set af dyrlægen ved kåringen men kun undersøgt uddybende, såfremt den
umiddelbare observation taler derfor.
8. Ponyens aftegninger må ikke kamufleres eller ændres. Ponyen skal fremvises med uflettet man og
hale.
9. Ponyen skal være pålagt alm. hovedtøj (trense) eller showtrense, altid med bid.
10. Alle ponyer vises på fast bund i skridt og trav, mønstres i ridehus, samt vises løse i trav og galop.
11. Alle hingste skal løsspringes ved kåringen. Det forventes, at hingsten som minimum kan springe en
75 cm oxer. Højder og afstande styres af en springkyndig dommer.
12. Hopper kan deltage i valgfri løsspringning. Dette har ikke indflydelse på hoppens klassificering,
men det kan påvirke oprangeringen.
13. Ponyerne oprangeres efter bedømmelsen. Ponyerne inddeles efter køn og alder: 3 år, 4 år samt 5 år
og ældre. For hopper med valgfri løsspringning kan klassen opdeles i hopper der springer og
hopper der ikke gør, såfremt der er mindst 3 tilmeldte i hver afdeling. Ved blandede hold af
spring/ikke-spring ponyer vil dommerne ved oprangeringen kun se på enten gangarts- eller spring
karaktererne for den enkelte pony, alt efter hvilken der er bedst.
14. Kåringsresultatet vil blive offentliggjort mundtligt på dagen og vil efterfølgende kunne findes på
foreningen hjemmeside og vil blive indført i databasen. Resultater kan ikke kræves slettet.
15. Hingste der fremstilles til kåring skal gen-testes for den arvelige hovsygdom HWSD. Dette sker for
ejers regning og skal betales sammen med tilmeldingsgebyret. Såfremt ejer allerede har testet
hingsten indsendes en kopi af testresultatet med tilmeldingen, og hingsten skal ikke testes på ny.
Testresultatet vil ikke blive offentliggjort på kåringsdagen, og det oplyses ikke til dommerne.
Resultatet vil blive offentliggjort med de skriftlige kåringsresultater.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling fredag den 23. maj 2014
Revideret på generalforsamlingen 2015-2016-2017.
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