Hur man förbereder sin Ponny/Cob till utställning.
Om man ska förbereda en Ponny/Cob professionellt startar förberedelserna mycket lång tid innan
utställningen. Ponnyn har täcke på sig utomhus och går inte ute nattetid.
Täcket måste vara mycket väl anpassat så det inte skaver någonstans. Om man använder täcke får
ponnyn en slät päls utan insektsbett.
Utfodringen skall också vara anpassad så att ponnyn är lagom tjock.
Dagen före utställningen schamponeras ponnyn. Kanske måste vita tecken tvättas flera gånger.
Hovarna skuras med en borste,
För att man och svans ska vara så silkig som möjligt kan man behöva använda balsam.

Welsh Mountain Ponny Sec A visas i ett så naturligt skick som möjligt.
Det är en konst att trimma en ponny så att det ser naturligt ut. Man måste vara mycket försiktig när
man förbättrar ponnyns utseende. Det tar väldigt lång tid innan man och svans växer ut igen om man
begår misstag och det är viktigt att inte göra några hack t ex när man ansar håren under käklinjen.
Man ska klippa bort håren som sticker ut ur öronen, men aldrig ta bort hår inne i öronen då detta är
ponnyns skydd mot insekter, regn och köld.
Man trimmar bort håren under käklinjen så att det ser så naturligt ut som möjligt. Lämna håren på
mulen i fred om det inte några som är exceptionellt långa.
Man och svans ska också trimmas försiktigt. Om manen är för lång och tjock kan den tunnas från
undersidan utan att den naturliga linjen rubbas. Manen får inte räcka nedanför halslinjen. Man kan
göra en tunn fläta längst upp vid mankammen för att halslinjen ska synas bättre. Svansen skall räcka
ner till kotan och får inte vara tvärt avklippt.
Svansen kan tunnas uppe vid svans-roten genom att man drar hår väldigt försiktigt på sidorna och
man kan blöta svansen dagen före utställningen och
bandagera den, men inte så hårt så att blodet stockas.
För att manen skall ligg på rätt sida (höger) så kan man fläta tjocka, lösa flätor ett par dagar innan
utställningen och på utställningsdagen använda lite frisyrgele eller brylcreme för att hålla den på
plats.
På utställningsdagen kan man också använda kritblock eller krita upplöst i vatten för att göra
strumporna vita. Lite baby-olja runt ögon och mule ser också fint ut. Svart smink är ej att
rekommendera.
Av tradition visas ston i repgrimmor eller ”bandgrimmor”, dom finns med länkar till starka ponnyer,
eller i huvudlag utan bett sk fillyslip
Hingstar från 1 år visas i ”hingst-träns” med mässings detaljer

Welsh Ponny Sec B förbereds för utställning på samma sätt som Sec A, med den skillnaden att man
tunnar ut mannen mer och kortar den till ca 15-20 cm, en längre man till en kraftigare hals och en
kortare till en tunnare hals. Man visar inte sec B flätade varken man eller svans, endast den lilla flätan
längst upp på mankammen.
Stona visas i huvudlag utan bett sk fillyslip och Hingstar från 1 år visas i ”hingst-träns” med mässings
detaljer

Welsh Cob Sec D och Welsh av Cobtyp Sec C visas också de i så naturligt skick som möjligt och
förbereds som dom andra sektionerna. Dom visas ofta med en kortad, ur-tunnad man och en kortad
svans som är penselformad.
Av tradition visas ston i repgrimmor eller ”bandgrimmor”, dom finns med länkar till starka ponnyer.
Hingstar från 1 år visas i ”hingst-träns” med mässings detaljer

Welsh Partbred Sec WPB
Är den mest sportbetonade av alla sektioner, och visas med betoning på det.
Flätade och knoppade. Med rutor på rumpan om man vill
Både sto och hingst visas i träns för att betona deras ridtyp

Utställaren uppvisaren skall vara prydligt klädd. Rena och hela kläder, gärna enfärgade (inte
nödvändigt vita). Inga sandaler eller träskor ej heller ridstövlar. Vid visning av hingstar på premiering
ska visaren ha ridhjälm. Skjorta med väst och slips och rejäla springskor rekommenderas, men ej
tvång.

Uppvisningen går till så att alla ponnyer i samma klass kommer in i ringen och går runt i
nummerordning. Därefter gör varje ponny en individuell uppvisning. Visaren ställer upp ponnyn
genom att stå framför den med ”öppen sida” mot domaren.

Försök att göra ponnyn uppmärksam på något i din hand, så den böjer nacken och spetsar öronen.
På domarens anmaning skrittar du sedan ponnyn i rak linje från domaren och sedan tillbaka. Du
håller då höger hand under ponnyns haka och ledtygeln i vänster.
Därefter travar du på domarens anmaning och håller då ledtygeln i höger hand under ponnyns haka
men inte för nära utan ponnyn kan röra huvudet fritt när den travar. Ställ sedan upp framför
domaren igen och inta sedan din plats i ringen på domarens anmaning. När du visar koncentrera dig
hela tiden på din ponny och titta inte på allt som sker runtomkring
Detta är en förkortad och lite omarbetad text som Inger Becker skrivit orginalet till och den finns att
läsa i sin helhet i Svenska Welshponny Årsbok 2006

