Er din pony forberedt til
ponymåling?
Reglement
• Reglementet for ponymåling er blevet opdateret i
2013 – bl.a. er der nye regler for opstilling af
ponyen samt beskæring og skoning. Det er altid
ponyejerens eller fremviserens eget ansvar at
kende til reglementets bestemmelser, så sørg for
at læse reglementet, inden du tager af sted til
ponymåling.
Håndtering
• Er din pony vant til at blive håndteret? Også af
fremmede mennesker? Til målingen skal to
forskellige ponymålere håndtere din pony, så sørg
for, at den er vant til det hjemmefra. Hvis ponyen
spænder op, når den håndteres, risikerer den at
blive målt for høj.
• Grime eller trense? I reglementet står der, at man
kan fremstille ponyen i enten grime eller trense,
så overvej, hvad der er bedst for dig og din pony.
Det vigtigste er, at du har fuld kontrol over ponyen.
• Kan ponyen røres over det hele – specielt på
mankestedet? Ponymålerne skal kunne røre din
hest over det hele – både når de skal rette
ponyens opstilling, og selvfølgeligt også når den
skal måles på mankestedet. Derfor er det en god
ide at træne det derhjemme – specielt hvis
ponyen er ung, eller hvis den har tendens til at
være kilden.
Opstilling
• Det er en rigtigt god idé at træne opstilling af
ponyen hjemmefra, så ponymålerne skal rykke
mindst muligt rundt på ponyen. På billedet ser du
en korrekt opstillet pony, det vil sige:
- Forbenene er parallelle og vandrette.
- Ponyen skal støtte ligeligt på begge bagben, og
bagbenene bør ikke være adskilt med mere
end 15 centimeter.
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Ponyen skal stå med naturlig holdning af hoved
og hals. Ponyens nakke må ikke være under
mankestedet.
- Ponyen skal fremstilles for løs tøjle/træktov.
Du må ikke hive ponyens hoved ned under
målingen.
• Ponyen kan kun måles, hvis den kan stilles korrekt
op.
-

Beskæring og skoning
• Det er en god idé, at ponyen er nybeskåret til
ponymålingen – dog skal beskæringen være forsvarlig, hvilket vil sige, at den ikke må beskæres
kortere, end man ville gøre normalt til ridebrug.
• Hvis ponyen har sko på til målingen, trækkes en
centimeter fra målet. Ponyens sko må ikke være
slebne eller forberedt specielt til målingen. Skoene
skal være funktionelle og svare til de sko, som du
ville ride med til et stævne.
• Hvis ponymålerne vurderer, at beskæring og
skoning ikke er forsvarlig, vil din pony blive afvist til
målingen, så sørg for, at beskæring og skoning er i
orden, så du ikke skal køre hjem igen.
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