Ponymåling
– hvordan er reglerne?
I 2013 blev Dansk Ride Forbunds reglement vedr.
ponymåling ændret med det formål at lave tydelige
og letforståelige rammer for, hvordan en
ponymåling skal foregå. I den forbindelse har
ponymålere og ponyankemålere under Dansk Ride
Forbund været på kursus. Her kan du blive klogere
på de nye regler.
Når en pony kommer til en ordinær ponymåling under
Dansk Ride Forbund, vil den blive målt af to godkendte
ponymålere. Ponymålerne bruger et stangmål, som
er udleveret og godkendt af Dansk Ride Forbund, og
målingen foregår på en godkendt måleplads.

Hvis en af parterne til en ponymåling (ponyens ejer
eller ponymåleren), har indsigelser mod den foretagne måling, kan man vælge at anmode om en
ankemåling. Ankemålinger foretages af to hestedyrlæger på et egnet hestehospital eller en hesteklinik under observation af en person udpeget af
Dansk Ride Forbund. Til ankemålinger måles der ligeledes med stangmål, som er udleveret og godkendt af
Dansk Ride Forbund. Når der foretages ankemåling,
foregår det i henhold til samme reglement, som der
gælder ved de ordinære målinger. En ankemåling er
endegyldig og kan ikke efterfølgende ankes.
Når ponymålere eller ponyankemålere skal måle en
pony, bliver det udført i tre trin:
1)
2)
3)

Identifikation af ponyen
Fit til måling undersøgelse
Måling af ponyens stangmål

Alle tre trin er lige vigtige. Alle ponyer skal medbringe
et gyldigt pas. I passet skal der være et korrekt
signalement af ponyen og et brændemærke eller et
læsbart mikrochipnummer. Hvis der er problemer
med at fastslå en ponys identitet, bliver den afvist til
målingen.
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Før ponyen måles, vurderer målerne, om ponyen
fremstilles i en stand, så den er ”fit til måling”. Den
skal være i normal foderstand og muskuleret, og
dens beskæring og skoning skal være efter almindelige principper for en funktionel skoning. Det accepteres ikke, at beskæring eller skoning er udført med
henblik på at ændre et måleresultat. Ponyens
mankested skal være normalt af udseende, og
ponyen skal virke opmærksom og alment tilpas. Hvis
en pony virker træt, står og hænger, eller på anden
måde er utilpas, vil den blive afvist til målingen.
Under selve målingen skal ponyen stå opstillet, som
beskrevet i reglementets fællesbestemmelser §17.
Benene skal være placeret lige under ponyen, og
nakken må ikke være placeret lavere end
mankestedet. Personen, der fremstiller ponyen til
måling, skal holde ponyen lige ud rettet (ponyen skal
se lige frem). Ponyen skal holdes i tøjlerne eller i et
grimetov. Man må ikke på noget tidspunkt trække
ponyens hoved ned eller på anden vis ændre på dens
naturlige hovedholdning. Målerne skiftes til at måle
ponyen, når den er opstillet korrekt. Når ponyen
findes afslappet, registreres dens aktuelle mål, og
målet bliver indskrevet i ponyens pas.
Når man deltager i ponymålinger, er hovedparten af
ponyerne velforberedte og i meget fin stand. Det er
en fornøjelse at se, ponyejerne fremstille deres
ponyer, og målingerne forløber fuldstændig uproblematisk.
Ponymåling kan dog være en vanskelig disciplin, fordi
man måler på et levende dyr. Det betyder, at der vil
opstå situationer, hvor ponyejeren/fremstilleren eller
ponymåleren ikke synes, at ponyen præsenterede sig
tilfredsstillende. I de situationer er der mulighed for at
anmode om en ankemåling, så man giver alle en
ekstra mulighed for en ny måling.
Der er værd at bemærke følgende:
• Det er fremstillerens ansvar, at ponyen er vænnet
til at blive håndteret, så den er i stand til at slappe
af under målingen. Målerne omgås ponyerne
roligt og hestevant, men det hjælper meget, hvis
ponyen er vant til at blive håndteret hjemmefra.
• Hvis man anmoder om at få lavet en ankemåling
efter en ordinær måling, vil ankemålingen være
bindende i forhold til den aktuelle ordinære måling.
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Eksempel: en pony på 6 år måles til 149 cm ved
en ordinær måling, og målingen ankes. Ved
ankemålingen måles ponyen til 148 cm. I det
tilfælde gælder ankemålingen indtil ponyen bliver 8
år, og ponyen kan starte ponystævner i perioden
6 – 8 år. Når ponyen skal til ordinær måling som
8-års, vil den ordinære måling igen kunne ankes,
hvis der er anledning til det. Ankemålingen udført
til 6-års målingen er ikke længere gældende ved 8års målingen.

Nr. 2/maj 2013

• Ponyer skal måles, når de er 4, 6 og 8 år, fordi de
stadig vokser og sætter krop og muskulatur.
Ponyen skal dog måles, inden den har sin første
start på distriktsniveau. Dvs. at startes ponyen
første gang som 5-årig, skal den måles dette år
og igen som 6-årig. Først når de er over 8 år
gamle, kan man måle deres aktuelle stangmål
som voksne ponyer.
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