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Avlsprogrammets formål
Avlsprogrammets formål er bevarelse af racen. Avlsprogrammet finder anvendelse i Danmark.

Moderforbundet, Dartmoor Pony Society
Dartmoorponyen stammer fra det sydvestlige England, nærmere betegnet Dartmoorheden i Devon.
Moderforbundet, Dartmoor Pony Society, har den primære opgave at bevare stambogen, der indeholder
registreringer, der er ført over afstamningen af de registrerede Dartmoorponyer i over 100 år.

Moderforbundet kan findes på www.dartmoorponysociety.com og har UELN 826021.

Regler for registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark
Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark er blevet datterselskab af Dartmoor Pony Society fra og
med 2011. Det er derfor kun ponyer der er accepteret af Dartmoor Pony Society, samt deres efterkommere,
der kan registreres i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark.
Ponyer kan ikke registreres udover fødselsår, uden at afstamningen er dokumenteret ved DNA.
For alle Dartmoorponyer, der ønsker pas udstedt i regi af den danske forening gælder at:
Ponyen skal være født i Danmark (bemærkning: Dette da foreningen ikke opererer udenfor DK’s grænser)
Faderhingsten skal være godkendt til avl i Avlsforeningen for Dartmoor Ponyer i Danmark, et tilsvarende
EU anerkendt avlsforbund eller moderforbundet Dartmoor Pony Society
Indberetning af bedækning og foling skal ske i henhold til Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for
stambogsføring, dog kan indberetning af bedækning fra hingsteholder erstattes af den attesteret
bedækningsattest fra moderforbundet eller det relevante EU-godkendte avlsforbund, såfremt bedækningen
er sket i et sådant regi.
Opdrætter skal indestå for den pågældende ponys identitet
Importerede ponyer
For importerede ponyer med pas udstedt fra Dartmoor Pony Society eller et tilsvarende EU anerkendt
avlsforbund gælder, at registrering i Danmark altid skal ske inden tilmelding til dyrskuer eller kåring.
Ejeren skal indestå for den pågældende ponys identitet.
Afgifter for registrering og stambogsføring fastsættes af SEGES, Heste.

Hingsteliste
Den officielle hingsteliste varetages af SEGES, Heste. Der er ikke krav om medlemskab for optagelse
herpå. Avlsforeningen varetager en markedsføring af medlemmers avlsgodkendte hingste på
avlsforeningens hingsteliste på hjemmesiden. Optagelse herpå er ikke et krav for at deltage i avlen, men en
ekstra service til medlemmerne.
Senest den 1. februar skal det meddeles avlsforeningens formand, hvis man ønsker en hingst optaget på
Avlsforeningens hingsteliste for den kommende sæson. Umiddelbart før bedækningssæsonen udsender
Avlsforeningen hingstelisten til samtlige medlemmer.
Avlsforeningens hingsteliste er opdelt i 2 afsnit:
Afsnit A: Hingste der har været stillet for en kåringskommision i et EU anerkendt Dartmoor avlsforbund
eller hos moderforbundet Dartmoor Pony Society og opnået avlsgodkendelse eller færdigkåring.
Afsnit B: Hingste der har avlsgodkendelse på baggrund af en veterinærgodkendelse samt licens.
Hingsteholderen skal være medlem af avlsforeningen og ikke stå i kontingentrestance, for at have en
hingst på avlsforeningens hingsteliste.
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Afstamningskontrol
Alle avlsgodkendte og kårede hingste skal have foretaget DNA-bestemmelse før indsættelse i avl og alle
hingste født efter 1. januar 1994 skal, for at en avlsgodkendelse kan tildeles, have deres afstamning
kontrolleret vha. DNA-bestemmelse eller blodtypebestemmelse.
NB! Alle udgifter hermed afholdes af ejeren.
Blodtypebestemmelse godtages på lige fod med DNA-bestemmelse. Hingsteholdere der har hingste i afsnit
A og C på samme tid, skal til enhver tid kunne fremlægge DNA-bestemmelse eller blodtypebestemmelse
på afkom efter disse hingste.

Optagelse i stambogens hovedafsnit
Kun dartmoorponyer med forældre født ind i hovedafsnittet i Dartmoor Pony Society eller et EUanerkendt Dartmoor avlsforbund kan optages i hovedafsnittet.
I hovedafsnittet kan registreres afkom efter forældre, der opfylder kravet til hovedafsnittet.
Ponyer fra lande udenfor EU kan godkendes ud fra samme krav, efter ansøgning til bestyrelsen for
Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark.
Hovedafsnittet er opdelt i nedenstående 4 afsnit:
Hopper/vallakker

Dartmoorponyer der har været stillet for en
kåringskommision i et EU anerkendt
Dartmoor avlsforbund eller hos
moderforbundet Dartmoor Pony Society og
opnået avlsgodkendelse eller færdigkåring.
Hingste på 6 år og derover skal have bestået
en materialprøve.

Dartmoorponyer der har været stillet for en
kåringskommision i et EU anerkendt Dartmoor
avlsforbund eller hos moderforbundet Dartmoor Pony
Society og opnået kåring.

Optagelse i afsnit A kræver, for hingste fra
moderforbundet eller EU-hingste, at
hingsteholderen fremskaffer bestyrelsen
skriftlig dokumentation for, at hingsten
opfylder ovenstående.

Afsnit C

Dartmoorponyer der har avlsgodkendelse på
baggrund af en veterinærgodkendelse samt
licens.

Dartmoorponyer der ikke har opnået
avlsgodkendelse og er efter en avlsgodkendt
dartmoorhingst

Afsnit D

Afsnit B

Afsnit A

Hingste

Dartmoorponyer der er efter en ikke
avlsgodkendt dartmoorhingst

Dartmoorponyer der ikke har opnået kåring ved en
kåringskommision i et EU anerkendt Dartmoor
avlsforbund eller hos moderforbundet Dartmoor Pony
Society og som er efter en avlsgodkendt
dartmoorhingst.

Dartmoorponyer der er efter en ikke avlsgodkendt
dartmoorhingst
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Identitetsmærkning og udstedelse af pas
Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark har obligatorisk identitetsmærkning, hvilket betyder, at
ponyen skal chipmærkes før et pas, kan udstedes. Chipmærkning foretages af SEGES, hestes autoriserede
identitetsmærkere eller en dyrlæge.
Importerede ponyer bliver ikke obligatorisk identitetsmærket.
Dartmoorponyer obligatorisk mærket før d.01.03.2010, vil dog også kunne være brændemærket, på venstre
baglår, med foreningens logo , samt de 3 sidste cifre af registreringsnummeret.
Såvel følanmeldelse som identitetsmærkning skal finde sted i fødselsåret. Ved anmeldelse af føllet udover
fødselsåret, kan der kun udstedes pas, såfremt afstamningen er dokumenteret ved DNA eller
blodtypebestemmelse.
Passets udseende afhænger af, hvilket afsnit af hovedafsnittet føllet hører under.
Hestepas for føl født i 2010 eller senere, samt hestepas, der har været ved SEGES, heste vil være
lysegrønne. Disse pas sidestilles med de traditionelle røde pas. Lysegrønne pas uden logo, hvor der er
anfør uacc på side 2 accepteres ikke, da disse ponyer ikke er godkendt af det Engelske moderforbund.
Dette ændres efter en EU-anerkendelse, hvor passene vil blive røde pas.
Afkom, hvor begge forældre er i afsnit A får lysegrønt/rødt pas med foreningens logo.
Afkom, hvor en eller begge forældre er i afsnit B, får lysegrønt/rødt pas uden foreningens logo.
Såfremt begge forældre senere opfylder reglerne til optagelse i afsnit A, kan afkommet få ombyttet passet
til et med foreningens logo. Dette sker for ejers regning
Opnår en EU-hingst avlsgodkendelse/kåring i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark, gælder
denne godkendelse med tilbagevirkende kraft i den pågældende bedækningssæson.
Afkom, hvor faren er i afsnit C eller D eller moren i afsnit D får lysegrønt/sort pas uden foreningens logo
og uden afstamning. Disse afkom kan ikke fremvises ved foreningens arrangementer - kåringer,
materialprøver, plageskuer og lign.
Individkåring:
Hvis et afkom med lysegrønt/rødt pas uden logo senere opfylder kravene til optagelse i afsnit A, kan passet
ombyttes til et med foreningens logo. Dette sker for ejers regning.
NB! I øvrigt er SEGES, hestes generelle regelsæt for stambogsføring gældende.
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Overordnede regler for fremstilling til avlsgodkendelse og kåring
Kun ponyer optaget i hovedafsnittet kan fremstilles.
Ponyer hvor forældrene er tilhørende hovedafsnit A eller B har direkte adgang til fremstilling. Det samme
gælder for ponyer tilhørende afsnit C med lysegrønt/rødt pas med logo.

Regler for avlsgodkendelse og kåring af hingste
Kun hingste registrerede gennem Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark samt hingste fra
moderforbundet eller anerkendte EU-avlsforbund for dartmoorponyer, der opfylder regler for registrering i
Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark, kan fremstilles til kåring.
Desuden kræves, at hingstens ejer har betalt det forlangte kåringsgebyr.
I tilfælde hvor hingsten er lejet fra moderforbundet eller et EU-anerkendt avlsforbund for dartmoorponyer,
kræves det, at brugeren af hingsten har betalt det forlangte kåringsgebyr.
Hingste med glas- eller ringøje og brogede hingste kan ikke fremstilles til kåring i Avlsforeningen for
Dartmoorponyer i Danmark. Med brogede forstås: hvide aftegn (lyserød hud) bag hovedet og over øverste
bøjelige led i forknæ og has.
2 års hingste kan for en 1 eller 2-årig periode godkendes til indplacering i hovedafsnittets A. Opnår
hingsten ikke avlsgodkendelse, fastholdes hingstens indplacering i afsnit C
Avlsgodkendelse kræver mindst 7 i helhed og ingen delkarakterer under 5.
3 års hingste kan for en 1- eller 2 årig periode godkendes til indplacering i hovedafsnittets A. Opnår
hingsten ikke avlsgodkendelse, fastholdes hingstens indplacering i afsnit C
Avlsgodkendelse kræver mindst 7 i helhed og ingen delkarakterer under 5.
Det er muligt at aflægge den del af avlsforeningens materialprøve, der består af løsspring.
4 års hingste kan for en 1- eller 2 årig periode godkendes til indplacering i hovedafsnittets A. Opnår
hingsten ikke avlsgodkendelse, fastholdes hingstens indplacering i afsnit C
Avlsgodkendelse kræver mindst 7 i helhed og ingen delkarakterer under 5.
Det er muligt at aflægge den del af avlsforeningens materialprøve, der består af løsspring.
Der er også mulighed for at aflægge hele avlsforeningens materialprøve eller en af SEGES, Hestes
materielprøver*. Bestås materialprøven eller kan der fremvises dokumenteret materialprøve fra
moderforbundet eller fra en EU-hingsts hjemland, hvor materialprøven er på niveau med materialprøven i
Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark, kan hingsten stilles
til eksteriørkåring og opnå færdig kåring i følgende klasser:
I Kl. Mindst 8 i helhed og ingen delkarakterer under 6.
II Kl. Mindst 7 i helhed og ingen delkarakterer under 5.
Eller afvises.
5 års og ældre hingste der stilles til kåring, skal aflægge avlsforeningens materialprøve eller en af
SEGES, Hestes materielprøver*. Hingste der tidligere har aflagt en bestået løsspringning, kan nøjes med at
aflægge ride/køredelen. Bestås materialprøven eller kan der fremvises dokumenteret materialprøve fra
moderforbundet eller fra en EU-hingsts hjemland, hvor materialprøven er på niveau med materialprøven i
Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark, kan hingsten stilles
til eksteriørkåring og opnå færdig kåring i følgende klasser:
I Kl. Mindst 8 i helhed og ingen delkarakterer under 6.
II Kl. Mindst 7 i helhed og ingen delkarakterer under 5.
Opnår hingsten ikke kåring, indplaceres den i afsnit C og afkom opnår ikke logo i passet.
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Karakterskala:
10 Prima.
9 Særdeles godt
8 Godt
7 Ret godt (tilfredsstillende)
6 Middel
5 Knap tilfredsstillende
4 Ikke tilfredsstillende
3 Manglende
2 Dårlig
1 Meget dårlig
Hingste der tidligere har været fremstillet, men som enten er blevet afvist, ikke har bestået materialprøven
eller blot ønskes omkåret, kan stilles igen. Dog vil det altid, være det sidste kåringsresultat, der er
gældende.
*Udgifter i forbindelse med deltagelse ved SEGES, Hestes materielprøver afholdes udelukkende af
hingsteholderen.

Regler for afkomsfremstillinger efter hingste
Opretholdelse af placering i afsnit A er betinget af, at hingsten stiller en afkomsfremstilling senest 7 år
efter færdigkåringens første bedækningssæson i Danmark, HVIS hingsten har 30 stk. afkom i på minimum
to år og derover.
Afkomsfremstillingen skal udgøre mindst 5 stk. indberettet afkom, tilhørende afsnit A, på minimum 2 år. I
tilfældet af mangel på afkom kan vallakker indgå. Dog maks. 40 %.
Hingsten skal selv møde til afkomsfremstillingen, men bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere
for denne regel.
Bedømmelse og afkomspræmiering af afkomssamling, sker på hingsteejerens begæring, der skal
fremsættes til Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark, der sørger for det videre formelle.
Afkomsfremstilling efter hingste kan kun foregå til avlsforeningens årlige kåring samt på Landsskuet i
Herning, Roskilde Dyrskue og Det Fynske Dyrskue. På dyrskuerne skal afkomssamlingen bedømmes af
mindst én af kåringsdommerne.
Hvis hingsten ikke rettidigt stiller afkomsfremstilling, mister den sin placering i afsnit A og hingsten
indplaceres herefter i afsnit C og afkom opnår ikke logo i passet.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen, give midlertidig dispensation. Hingstens ejer søger skriftligt bestyrelsen
herom.
Ved bedømmelse af afkomsfremstillingen anvendes følgende skala:
I Kl. 1. grad (23 eller 24 point)
I Kl. 2. grad (21 eller 22 point)
II Kl. 1. grad (19 eller 20 point)
II Kl. 2. grad (17 eller 18 point)
III Kl. (15 eller 16 point)
Hingste der opnår mindre end 20 point, indplaceres herefter i afsnit C og afkom opnår ikke logo i passet.
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Regler for tildeling af medaljer til hingste
Kun hingste i afsnit A kan opnå medalje.
- Bronzemedalje:

Hingst kåret i I Kl.
Afkomsfremstilling i I Kl. 2. grad (21 eller 22 point)
Et af følgende brugsresultater på klubplan:
Spring: Én fejlfri hovedrund i Lb.
Dressur: Minimum 60 % i Lb1.
Kørsel: Gennemført de 3 discipliner til et lokalt kombineret kørestævne
- Disciplin A – Dressur (program 3 eller 4). Skal bestås med min. 5 i gns.
- Disciplin B – Maraton
- Disciplin C – Forhindrings-/keglekørsel
Eller
Hingst kåret i II Kl.
Afkomsfremstilling i I Kl. 1. grad.
Et af følgende brugsresultater på klubplan:
Spring: Én fejlfri hovedrund i Lb.
Dressur: Minimum 60 % i Lb1.
Kørsel: Gennemført de 3 discipliner til et lokalt kombineret kørestævne
- Disciplin A – Dressur (program 3 eller 4). Skal bestås med min. 5 i gns.
- Disciplin B – Maraton
Disciplin C – Forhindrings-/keglekørsel

- Sølvmedalje:

Hingst kåret i I Kl.
Afkomsfremstilling i I Kl. 1. grad (23 eller 24 point)
Et af følgende brugsresultater på klubplan:
Spring: Én fejlfri hovedrund i Lb.
Dressur: Minimum 60 % i Lb1.
Kørsel: Gennemført de 3 discipliner til et lokalt kombineret kørestævne
- Disciplin A – Dressur (program 3 eller 4). Skal bestås med min. 5 i gns.
- Disciplin B – Maraton
- Disciplin C – Forhindrings-/keglekørsel
Eller
Hingst kåret i I Kl.
Afkomsfremstilling i I Kl. 2. grad.
Et af følgende brugsresultater på klubplan:
Spring: Én fejlfri hovedrund i La.
Dressur: Minimum 60 % i La1.
Kørsel: Gennemført de 3 discipliner til et lokalt kombineret kørestævne
- Disciplin A – Dressur (program 6 eller 7). Skal bestås med min. 5 i gns.
- Disciplin B – Maraton
- Disciplin C – Forhindrings-/keglekørsel


- Guldmedalje:

Hingst kåret i I Kl.
Afkomsfremstilling i I. Kl. 1. grad (23 eller 24 point)
Et af følgende brugsresultater:
Spring: Én fejlfri hovedrund i La på klubplan.
Dressur: Minimum 60 % i La1 på klubplan.
Kørsel: Gennemført de 3 discipliner til et lokalt kombineret kørestævne
- Disciplin A – dressur (program 6 eller 7). Skal bestås med min. 5 i gns.
- Disciplin B – Maraton
- Disciplin C – Forhindrings-/keglekørsel
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Regler for kåring af hopper
Kun hopper registrerede gennem Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark samt hopper fra
moderforbundet eller fra EU-anerkendte avlsforbund for dartmoorponyer, der opfylder regler for
registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark, kan fremstilles til kåring. Desuden kræves,
at hoppens ejer har betalt det forlangte kåringsgebyr.
I tilfælde hvor hoppen er lejet fra moderforbundet eller fra et EU-anerkendt avlsforbund, kræves det, at
brugeren af hoppen har betalt det forlangte kåringsgebyr.
Hopper med glas- eller ringøje og brogede hopper kan ikke fremstilles til kåring i Avlsforeningen for
Dartmoorponyer i Danmark. Med brogede forstås: hvide aftegn (lyserød hud) bag hovedet og over øverste
bøjelige led i forknæ og has.
Hopper kan først fremstilles til kåring i deres 3. fødselsår
3 års og ældre hopper kan færdigkåres i følgende klasser:
I Kl.
Mindst 8 i helhed og ingen delkarakterer under 6.
II Kl. A Mindst 6 i helhed og ingen delkarakterer under 5.
II Kl. B Mindst 5 i helhed og ingen delkarakterer under 4.
Opnår hoppen ikke kåring, indplaceres den herefter i afsnit B og afkom opnår ikke logo i passet.
Karakterskala:
10 Prima.
9 Særdeles godt
8 Godt
7 Ret godt (tilfredsstillende)
6 Middel
5 Knap tilfredsstillende
4 Ikke tilfredsstillende
3 Manglende
2 Dårlig
1 Meget dårlig
Hopper kan altid genfremstilles til ny kåring. Dog vil det sidste kåringsresultat fremover følge ponyens
papirer og være gældende.
NB! Udgifter i forbindelse med kåring af hopper afholdes af ejeren.
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Regler for fremstilling af hoppefamilier og afkomssamlinger
Kårede hopper kan fremstilles til bedømmelse for afkom til kåringen i avlsforeningen eller på de årlige
dyrskuer rundt i landet.
Følgende generelle betingelser skal være overholdt:
1. De udstillede ponyer skal alle være registrerede eller kårede i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i
Danmark.
2. Udstilleren skal være medlem af Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark og ikke stå i
kontingentrestance.
3. De udstillede ponyer skal være minimum 2 år, dog er følhopper, med føl ved siden tilladt.
4. Anerkendelse af fremstillingen, kan kun påføres stammoderens pas/registreringspapirer, hvor
bedømmelsen foretages af dommere, der er anerkendt af Avlsforeningen for Dartmoorponyer i
Danmark.
5. Evt. medalje for fremstillingen kan kun gives, når bedømmelsen foretages af mindst én af
kåringsdommerne og fremstillingen udstilles på enten Landsskuet i Herning, Roskilde Dyrskue, Det
Fynske Dyrskue eller til kåringen i avlsforeningen.
Følgende kombinationer for samling er godkendt:


Hoppefamilie 1
Stammoderen med mindst 2 stk. afkom i direkte hunkønslinie.
(f.eks. stammoderen og 2 døtre, eller stammoderen samt datter og datterdatter).



Hoppefamilie 2
Samling efter stammoder, der ikke selv udstilles. Mindst 3 stk. afkom i direkte hunkønslinie.
(f.eks. 3 døtre eller 2 døtre og datterdatter o.s.v.)



Afkomssamling 1
Stammoder med mindst 4 stk. afkom. I samlingen kan indgå hingste, hopper og vallakker.



Afkomssamling 2
Samling efter stammoder, der ikke selv udstilles på mindst 5 stk. samlingen kan indgå hingste,
hopper og vallakker.

Udstilleren afholder udgifterne i forbindelse med fremstillingen.

Regler for tildeling af medaljer til hopper
Kun hopper i afsnit A kan opnå medalje.
- Bronzemedalje:

- Sølvmedalje:

Hopper kåret i 1. Kl. og bestået avlsforeningens materialprøve.
Hopper kåret i 1. Kl. og fremstillet en hoppesamling/afkomssamling med 22 p. og
bestået avlsforeningens materialprøve.
Eller
Hopper kåret i 1.Kl. og fremstillet en hoppesamling/afkomssamling med 23 eller 24 p.


- Guldmedalje:

Hopper kåret i 1. Kl., bestået avlsforeningens materialprøve og fremstillet en
hoppesamling/afkomssamling med 23p. eller 24p.
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Regler for kåring af vallakker
Kun vallakker registrerede gennem Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark samt vallakker fra
moderforbundet eller fra EU-anerkendte avlsforbund for dartmoorponyer, der opfylder regler for
registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark, kan fremstilles til kåring. Desuden kræves,
at vallakkens ejer har betalt det forlangte kåringsgebyr.
I tilfælde hvor vallakken er lejet fra moderforbundet eller fra et EU-anerkendt avlsforbund, kræves det, at
brugeren af vallakken har betalt det forlangte kåringsgebyr.
Vallakker med glas- eller ringøje og brogede vallakker kan ikke fremstilles til kåring i Avlsforeningen for
Dartmoorponyer i Danmark. Med brogede forstås: hvide aftegn (lyserød hud) bag hovedet og over øverste
bøjelige led i forknæ og has.
Vallakker kan først fremstilles til kåring i deres 3. fødselsår
3 års og ældre vallakker kan færdigkåres i følgende klasser:
I Kl.
Mindst 8 i helhed og ingen delkarakterer under 6.
II Kl. A Mindst 6 i helhed og ingen delkarakterer under 5.
II Kl. B Mindst 5 i helhed og ingen delkarakterer under 4.
Opnår vallakken ikke kåring, indplaceres den herefter i afsnit B.
Karakterskala:
10 Prima.
9 Særdeles godt
8 Godt
7 Ret godt (tilfredsstillende)
6 Middel
5 Knap tilfredsstillende
4 Ikke tilfredsstillende
3 Manglende
2 Dårlig
1 Meget dårlig
Vallakker kan altid genfremstilles til ny kåring. Dog vil det sidste kåringsresultat fremover følge ponyens
papirer og være gældende.
NB! Udgifter i forbindelse med kåring af vallakken afholdes af ejeren.
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Regler for tildeling af medaljer til vallakker
Kun vallakker i afsnit A i deres 4. fødselsår eller derover kan opnå medalje.
- Bronzemedalje:

- Sølvmedalje:





- Guldmedalje:





Vallak kåret i I Kl.
og bestået avlsforeningens materialprøve.
Vallak kåret i I Kl.
Et af følgende brugsresultater på klubplan:
Spring: Én fejlfri hovedrund i Lb.
Dressur: Minimum 60 % i Lb1.
Kørsel: Gennemført de 3 discipliner til et lokalt kombineret kørestævne
Disciplin A – Dressur (program 3 eller 4). Skal bestås med min. 5 i gns.
Disciplin B – Maraton
Disciplin C – Forhindrings-/keglekørsel

Vallak kåret i I Kl.
Et af følgende brugsresultater:
Spring: Én fejlfri hovedrund i La på klubplan.
Dressur: Minimum 60 % i La1 på klubplan.
Kørsel: Gennemført de 3 discipliner til et lokalt kombineret kørestævne
Disciplin A – dressur (program 6 eller 7). Skal bestås med min. 5 i gns.
Disciplin B – Maraton
Disciplin C – Forhindrings-/keglekørsel

Regler for bedømmelse af føl og plage
Føl og plage med glas- eller ringøje og brogede føl og plage kan ikke fremstilles til bedømmelse i
Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark. Med brogede forstås: hvide aftegn (lyserød hud) bag
hovedet og over øverste bøjelige led i forknæ og has.
Karakteren indskrives ikke i ponyens pas/registreringspapirer.
4 delkarakterer + helhedskarakter.
1: type, 2: rammer, 3: fundament, 4: bevægelse, 5: helhed.
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Regler for materialprøve
Generelt
Ponyens ejer skal have betalt det forlangte prøvegebyr.
I tilfælde hvor ponyen er lejet fra et EU-anerkendt avlsforbund for dartmoorponyer, kræves det, at
brugeren har betalt det forlangte kåringsgebyr.
Ponyer, der ikke består avlsforeningens materialprøve, kan genfremstilles.
Hvis ponyen under materialeprøven ikke består den første del, kan prøven fortsættes og hvis den anden del
bestås, registreres det. Ponyen behøver ved genfremstilling til materialeprøve kun aflægge den ikke
tidligere beståede del. Når begge dele er bestået betragtes materialeprøven som bestået.
Hingste (ride/køredelen - ej lange liner)
Materialprøven bestås ved 67 points eller derover. Ingen af gangartskaraktererne eller
villighedskaraktererne må være under 6.
Hingsten skal være min. 4 år for at kunne aflægge ride/køredelen og min. 3 år for af kunne
aflægge løsspringningsdelen.
Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom eller bliver skadet under
materialprøven, så den ikke kan fuldføres, er det en forudsætning for evt. dispensation til 1 års
forlængelse af avlsgodkendelsen, at der foreligger en dyrlægeattest. Dette gælder kun for hingste der har
avlsgodkendelse det pågældende år.
Består en hingst ikke materialprøven på grund af uhelbredelige eller arvelige defekter, kan hingsten
ikke møde til fornyet prøve eller fremstilles til kåring.
Vallakker (ride/køredelen og lange liner)
Materialprøven bestås ved 57 point eller derover. Ingen af gangartskaraktererne eller
villighedskaraktererne
må være under 6.
Vallakken skal være min. 4 år
Er/bliver vallakken kåret i I KL og består materialprøven, tildeles han bronzemedalje (se ”Regler for
tildeling af medaljer til vallakker”).
Hopper (ride/køredelen og lange liner)
Materialprøven bestås ved 57 point eller derover. Ingen af gangartskaraktererne eller
villighedskaraktererne
må være under 6.
Hoppen skal være min. 4 år, og må ikke være drægtige i mere end 4 mdr. før og efter forventet foling.
Er hoppen kåret i I KL og består materialprøven, tildeles hun bronzemedalje (se ”Regler for
tildeling af medaljer til hopper”).
Resultater af materialprøven skal indføres i pas/registreringspapirer.
Formålet med materialprøven er at vise, at ponyen er anvendelig som brugsdyr og at afprøve dens
temperament i arbejde. Resultater af materialprøven vedrører ikke eksteriørbedømmelsen eller evt.
placering i kåringsklasse.
Materialprøven består af følgende:
1. Gangartsprøve - rideprøve LC2-B eller køreprøve/lange liner 1, Light.
2. Løsspringning
Gangartsprøve
Bedømmelsen foretages af to dommere.
For ryttere/kuske/fremviser under 15 år, kan programmet rides/køres/fremviser med
hjælpers anvisninger. Nogle øvelser kan evt. gentages. Ponyer, der køres eller
fremvises for lange liner, skal vise galoppen i longe efter afsluttet dressurprogram.
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Ved fremvisningen af pony i lange liner, skal linerne føres gennem øjerne på ponyens gjord og fastgøres til
biddet. Fremviseren skal anvende hovedbeklædning, samt handsker. Ridehjelm er obligatorisk fra 0-15 år.
Der skal medbringes dressur/kørepisk af passende længde. Linerne skal være i en passende sikkerheds
længde fra ponyen. Der SKAL gås/løbes bag ved ponyen.
Løsspringning
Bedømmelsen foretages af to dommere og foregår i ridehus på venstre volte over 4 forhindringer:
1. forhindring: i hjørnet et indspring med bom på jorden.
2. forhindring: et kryds
3. forhindring: en lille lodret
4. forhindring: en forskudt oxer. (Et breddespring hvor forkanten er 10 cm lavere end bagkanten.
Ved alle forhindringer ligger en bom foran på jorden
4. forhindring bliver sat op i højde og bredde efter ponyens kapacitet (springformåen). Sluthøjden er dog
min. 60 cm.
Afstande:
1. forhindring sættes midt i hjørnet
Afstand fra 1.-2. forhindring: 5,0 m.
Afstand fra 2.-3. forhindring: 5,8 m.
Afstand fra 3.-4. forhindring: 6,0 m.
Dommerne kan ændre afstandene +/- 15 cm for at hjælpe den enkelte pony til at springe bedst muligt.
Ponyen skal løbe løs i løbegangen hen til springene og kunne bremses på modsat side af
løsspringningsbanen.
Karakterskala
Der gives karakterer på en skala fra 1-10.
10 Prima
9 Særdeles godt
8 Godt
7 Ret godt (tilfredsstillende)
6 Middel
5 Knap tilfredsstillende
4 Ikke tilfredsstillende
3 Manglende
2 Dårlig
1 Meget dårlig
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De to dommer giver karaktererne ud fra ponyens opførsel og præstation,
fremvisnings præstation, hvorunder tages der hensyn til den tekniske udførelse såsom korrekt forspænding,
opsadling o.l.
Tre gange total lydighedsnægtelse er diskvalificerende. Dommeren giver tegn, siger tak for i dag og
ekvipagen forlader ringen uden bedømmelse.

Discipliner

Karakterer gives for

min
Hingste

1. Gangarter

Skridt
Trav
Galop

2. Springevner

Taksation
Benteknik
Brug af ryg

3. Villighed

Opførsel for vogn (lydighed) #
Opførsel for lange liner (lethed) #
Opførsel under rytter (ridelighed) #
Opførsel ved spring
Temperament

Samlet resultat
Krav til point

67

# Denne karakter tæller dobbelt.
Ride: LC2-B (www.rideforbund.dk)) LC2-B
Køreprogrammer/ lange liner: (Program 1, light (www.koereforbund.dk))
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min
Hopper og
vallakker

57

max

100

Regler for udvælgelse af elitedyr
En hingst skal min. have 8 stk. kårede afkom, en hoppe skal have min. 4 stk. kårede afkom.
For direkte at blive elitedyr skal en hingst have 15 stk. afkom kåret i 1.kl., en hoppe skal have 5 stk. afkom
kåret i 1.kl.
Ellers kan der optjenes point på alle dyrets kårede afkom efter dette skema, hvor en hingst skal opnå 80 point
og en hoppe skal opnå 40 point.
(mat. prøve=bestået materialprøve)
Hingsteafkom
Kåret i 1.kl.
14 point
mat. prøve
Kåret i 2.kl
9 point
mat. Prøve

Hoppeafkom
Kåret i 1.kl.
10 point

Vallakafkom
Kåret i 1.kl.
10 point

Kåret i 1.kl.
mat. prøve
Kåret i
2.kl.A
Kåret i
2.kl.A
mat. Prøve

11 point

Kåret i 1.kl.
mat. prøve
Kåret i 2.kl.A

6 point

Kåret i 2.kl.A
mat. Prøve

6 point

Mat. prøve

1 point

Mat. prøve

1 point

5 point

11 point
5 point

For elitehingste:
Ponyens egen kåring giver 10 point for 1.kl. og 5 point for 2.kl.
For elitehopper.
Ponyens egen kåring giver 10 point for 1.kl., 5 point for 2.kl.A, samt 1 point for bestået materialprøve.
(dvs. hvis din pony er kåret i 1.kl og består materialprøven så får den 11 point.)
Man kan kun få point for materialprøve en gang uanset hvor mange beståede prøver ponyen har aflagt.
Ejeren skal selv henvende sig med relevant dokumentation til bestyrelsen for at få en pony udnævnt til
elitedyr. Ved udnævnelse får ponyen en label i passet, databasen og et E i stambogsnummeret. Registreringen
og label i passet er på ejers regning.
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Regler for afvikling af kåring
Landskåringen afholdes skiftevis øst/vest for Storebælt, inden udgangen af august måned.
Altid således at reglerne for transport, som trådte i kraft 1.1.2007, overholdes i henhold til dyreværnsloven.
Kåringsgebyr fastsættes af avlsforeningen under hensynstagen til SEGES, Heste.
Den tilmeldte pony møder op i god kondition og med sundt helbred. Pas med medicinsider og opdaterede
vaccinationer medbringes.
For hingste, der fremstilles første gang til avlsgodkendelse/kåring, skal der for ejers regning medbringes
skriftlig dokumentation (eventuelt indskrevet i pas) fra en dyrlæge på, at hingsten har normalt udviklede og
korrekt placerede testikler.
Måling og visning på fast underlag
Ponyen måles; stangmål, gjordmål og pibemål. Derefter vises den i skridt og trav, på fast underlag.
Herefter aflægges evt. materialprøve. se ”Regler for materialprøve”.
Mønstring
Efter mønstring på trekant bane og opstilling foran dommerne, slippes ponyen løs i hallen til bedømmelse af
trav og galop.
Dette gælder for 2 års, 3 års, og 4 års og ældre hingste og hopper samt vallakker.
Ponyen mønstres med trense og således at tøjlen hurtigt kan hæftes af og på.
1 års kan fremvises i grime, det samme for føl. Løse føl er kun tilladt efter dommerens anvisning.
Føl må gerne være koblet til moderen.
Anvisninger fra dommere og ledelse skal følges.
Eksteriørbedømmelser opdeles i – 2,-3,-4 års og ældre hingste. – 3,-4 års og ældre hopper. –
Vallakker. - Føl og plage.
Til sidst oprangering af alle klasser og endelig kåring/avlsgodkendelse eller afvist.
Ponyer der bliver afvist/ønskes omkåret eller ønsker fornyet materialprøve, kan genfremstilles.
Her er det det sidste kårings-/materialprøveresultat, der tæller.
Årets Hingst, Hoppe og Vallak
Titlen Årets Vallak, Årets Hoppe og Årets Hingst kan opnås, ved at ponyen er færdigkåret i I Kl. og står fløj.
Hermed tildeles et vandrefad, der indgraveres, med ponyens navn og identitet og ejer/lejers navn og
vinderårstal. Graveringen er på foreningens regning.
Ved efterfølgende generalforsamlingen returneres fadet til bestyrelsen og afløses af en erindringspokal eller
tilsvarende med årstal for tildelte titel.
Vinder man fadet 3 gange, er det til ejendom og vedkommende skal sørge for, at et nyt fad kommer i omløb.
Årets Føl
Titlen Årets føl kan opnås ved at føllet opnår en fløjplacering med minimum 8 i helhed. Hermed tildeles et
vandrefad, der indgraveres, med ponyens- og ejers navn samt vinderårstal. Graveringen er på foreningens
regning. Ved efterfølgende generalforsamling returneres fadet til bestyrelsen og afløses med en
erindringspokal. Vinder man fadet 5 gange, er det til ejendom og vedkommende skal sørge for, at et nyt fad
kommer i omløb.
Bedste Materialprøve
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Afgøres automatisk via. pointskala.( i tilfældet af pointlighed, er det dommernes vurdering der er afgørende.)

Bedømmelser på kåringspladserne er også rådgivning
På kåringspladserne anvendes vurdering af ekstriør og bevægelse til at oprangere og klassificere ponyerne
efter formodet avlsværdi. Der bør udarbejdes så præcis en beskrivelse som muligt. Desuden gives karakterer
på skalaen fra 1-10.
Der gives karakter for:
1. Type og kropsform: Ponyens race- og kønspræg, proportioner, harmonien og udviklingen mm. vurderes.
2. Hoved og hals: Hovedets størrelse, form og udtryk vurderes. Halsens længde, form og ansætning
vurderes. Desuden vurderes nakkens længde og foreningen mellem hoved og hals.
3. Skulder og manke: Skulderen vurderes med hensyn til længde, retning, hældning og især frihed. Manken
vurderes med hensyn til højde, længde og bredde.
4. Overlinie og bagpart: Omfatter ryg, lænd og lår. Der vurderes med hensyn til længde, retning, hældning
og muskelfylde. Og især for lændens vedkommende vurderes smidigheden.
5-6. For- og baglemmer: Vurderes med hensyn til stilling, dimensioner, sundhedstilstand og ledvinkler.
Hovene indgår også. Hovformen og kvalitet er meget vigtig.
7-8-9. Bevægelse: Vurderes med hensyn til korrekthed, regelmæssighed. Elasticitet, afskub og bæring.
10. Helhed: Opvejning af positive og negative egenskaber indenfor de enkelte bygnings- og
bevægelseskriterier. Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og kåringsklasse.

Dispensation fra regelsættet
Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning fra et medlem give dispensation fra dette regelsæt. Dispensation kan
ikke gives i strid med SEGES, Heste og moderforbundets regler, samt den gældende lovgivning og heller
ikke i direkte strid med regelsættet. Dispensationsmuligheden er hovedsagelig beregnet til f.eks. udsættelse
vedr. frister, ligesom der kan være rimelighed i at modificere krav i særlige tilfælde, f.eks. ved import at
udenlandske ponyer, der har gennemført foranstaltninger, der kan ligestilles med danske regler.
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Avlsmål/racebeskrivelse for Dartmoorponyen
Højde: Ikke over 127 cm. på stang (12.2 hands)
Farve og aftegn: Bay (rødbrun), brun, sort, skimmel, rød, roan (skimmeltype). Broget er ikke tilladt.
Overdrevne hvide aftegn bør undgås.
Hoved og Hals: Hovedet bør være lille, med store venlige øjne og små velplacerede, opmærksomme ører.
Hovedet ønskes velforenet med en velformet, middellang hals. Kæberne ønskes velmarkerede, men ikke for
grove. Halsen og struben ønskes ikke for kraftig og der bør ikke være tendens til underhals. Moderat udviklet
halskam er ønskelig hos hingste.
Skulder: En god skulder er af stor betydning. Skulderen ønskes forholdsvis lang og skrå, men ikke for smal
ved manken.
Krop: Ønskes stærkt bygget og af middel længde. God ribbenshvælving og brystdybde, som giver plads til
de vitale indre organer (hjerte og lunger m.m.) ønskes.
Lænd og bagpart: Ønskes stærkt og muskuløst. Krydset bør være middellangt med passende hældning,
både fladt og meget hældende kryds er uønsket. Halen skal være velansat.
Fundament: Hasen skal være placeret korrekt med god længde fra hofte til has. Hasen ønskes ren og tør
med passende førhed under hasen. Et muskuløst stærkt underlår tilstræbes Krogede haser og kohaset
bagstilling er uønsket.
God albuefrihed ønskes ved forlemmerne. Underarmen ønskes muskuløs og forholdsvis lang. Forknæet
ønskes stort og med flad front. Piberne ønskes korte, flade og føre samt rene og tørre. Koderne ønskes med
passende hældning og af passende længde, de bør ikke være for lange. Hovene ønskes stærke og velformede.
Bevægelse: Det er vigtigt at bevægelsen kommer fra skulderen og at den er lav og korrekt (lige), samt at der
er god haseauktion bag, men uden at det er overdrevet..
Helhed: Man og hale skal være fyldig og hænge løst og naturligt. Dartmoorponyen er en særdeles køn
ridepony, stærkt bygget, men stadig med udtryk af kvalitet.
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