
Hingstekåring for ponnier hos Lefdals Rideskole 2. april 2016 

Lefdals Rideskole ved Åsgårdstrand var også i år valgt som stedet for vårens hingstekåring for NPA. 

Sammen med Norsk Varmblod ble det arrangert over 2 dager for hestene og 1 dags utstilling for 

ponnier. 

Det var ikke mange påmeldte men flere raser var representert.  

Kåret 1 i kvalitet: Vi kunne gleder oss over høy kvalitet allerede med første  ponni.  I 3 års 

Connemarahingst Inglingstads Yr, møtte vi en passe utviklet unghest med en spennende stamme. 

Mye godt konkurranse blod her!  Som dommer må en passe seg å ikke dømme inn i framtiden men 

med sitt godt blikk, god ramme og naturlige gode bevegelse gleder vi oss å se hans utvikling. 

Forskjellige raser utvikler seg forskjellig og det er godt å se at oppdrettere forstår dette og passe på 

at ungdyra er ikke overforet.  

Kåret 1 i kvalitet: Den typesterk 3 års New Forest hingsten Meltvedt Thunder var også passe utviklet 

for sin rase og viste seg flott fram.  Velbygd og med gode bevegelser, Thunder er en utmerket ponni å 

bruke på våre hopper.   Meltvedt er kjent for oppdrett av gode bruksponnier og han her føyer seg 

nok inn i denne rekken! 

3 premie:  Dartmoorrasen er en liten, sjarmerende rase som egner seg utmerket til mindre barn. 

Rasen er ikke så stor i antall, heller ikke i opprinnelseslandet.  Vi ble derfor glade for å kunne 

premiere Filip, et sårt tiltrengt tilskudd til norsk avl.  Herlig type med stor utstråling og godt lynne. 

Han er en eldre hingst (13 år)som er knapt brukt til ridning eller kjøring.  Den nye eieren ser fram til å 

vise han i bruk senere i år.  

2 premie:  Welsh sec B hingsten  CR Fierce Allegiance, nå 6 år var velutviklet og godt presentert. Han 

er litt mer av den eldre type sec B, som kan til fordel brukes på hopper av det lettere slaget.  Han har 

gode sterke bein og et herlig lynne.  Han hevdet seg godt på Kvalitetsbedømmelsen som 4 åring. 

2 premie 1 i kvalitet:  Welsh Cob sec D Tempers Aristo 4 år har arvet sin fars (nå i USA) store 

utstråling og kvalitet.  Her igjen har oppdretterne ikke blitt fristet til overforing og med enda en rase 

som tar litt tid til å bli “ferdig”, kan man lett overdrive.  Passe foring og mye utegang er 

hemmeligheten.  I Storbritannia er det en stor kampanje mot overforing av utstillingsponnier/hester. 

Vi vet at overvektige sliter med helseproblemer og mindre god holdbarhet.  Meget godt beite og en 

lang beitesesong hjelper ikke saken!  Aristo var flott presentert og har blendende bevegelser. 

2. premie og 1.premie bruksegenskaper:  Welsh Cob sec C Plassens King Daniel er blitt hele 16 år. Vi 

har fulgt ”Kongen” og hans dyktig eier, rytter og kusk, gjennom mange år.  Han har blitt hedret både i 

inn og utland og vant blant annet rideklassen i Danmark på den International Welsh Show.  Han viser 

stor samarbeidsvilje, utstråling og flotte bevegelser under rytter og også som kjøreponni.   På 

dressurbanen har han konkurrert mot hest med gode resultater. På Lefdal var han utmerket ridd av 

sin eier Lise Qviller Halvorsen til en velfortjent førstepremie. 

2 premie:  Vinnis Vilje Welsh Cob sec D er 4 år og er en mektig ponni med sterk kropp. Han har meget 

gode, dynamiske bevegelser.  Det er viktig å legge merke til store variasjoner innen seksjonene.        



Dr. Wynne Davies, den meget kjente hestemann og forfatter av mange bøker om welsh, sier at ”a 

breed without variation is a an endangered breed”.  

Dette kjære venner er en sannhet uansett hvilke rase man snakker om. Det er nærliggende å se på 

Fjordhesten som man uten bruk av fremmed blod har klart å avle fram uten å miste type, en liten 

hest som passer til dagens bruk.  Variasjon innen en rase er helt avgjørende.  Tenk bare på Shetland 

med dens styrke og utstråling!  Typene, størrelse og bruksområder varierer sterkt, men 

grunnleggende egenskaper består. 

Ikke kåret:  Eddie fra Øya, 8 år, var av ganske bra type med pent hode, men smalbygd.  Han hadde 

gode og ledige bevegelser.  

Jeg har nettopp vært på et kurs arrangert av The National Pony Society hvor tema var hvordan man 

burde dømme leading reinklasser, rideklasser og working hunter ponniklasser (med sprang ). 

Bevegelser i forhold til rasen var også et viktig tema. For min del er dette noe av de viktigste temaer 

som  er . ...men det tar vi en annen gang ! 

Det var meget hyggelig for meg å være rådgiver for to dyktige dommere og gode ponnier. 

Lefdal er en god ramme rundt arrangementet og med et lyst og blomsterdekorert ridehus og dyktige 

medhjelpere gikk det glatt for oss som satt bak bordet . 

Gratulerer til alle utstillere og lykke til ! 

Susan 


