
 

Rasstandard 

 

 

Welsh Mountain – sektion A  

A x A = A 

 

Höjd: Maximalt: 121,9 cm (12 

h.h.) 

Färg: Alla färger utom skäck är 

tillåtna. 

Typ: Kompakt, väl sluten, full av 

liv och utpräglad ponnykaraktär. 

Huvud: Väl ansatt, litet, fint 

mejslat, bred flat panna som 

smalnar av mot mulen, något konkav nosrygg, kraftiga välmarkerade men ej grova 

ganascher. Näsborrar markerade och öppna. Ögonen stora, mörka och 

uttrycksfulla. Blå ögon kan förekomma. Öronen små, tättsittande och högt ansatta. 

Framparti: Förhållandevis lång, väl ansatt och väl buren hals. Hos hingstar 

tendens till kraftig utfylld mankam. Nacken förhållandevis lång, vilket ger den en 

käck hållning, såväl stillastående som i rörelse. Mer eller mindre välutvecklad 

men aldrig skarp manke. Långa sluttande bogar. Relativt upprätt överarm så att 

inte frambenen kommer för långt in under kroppen. 

Bål: Ryggen önskas kort och stark. Väl sluten i flanken och med kraftig och 

muskelfylld länd. Djup i bröstet med välvda revben. 

Extremiteter: Lång och kraftig 

underarm, markerat knä, korta 

breda skenor. Välmusklad skank 

som övergår i en bred och 

välvinklad has. Kotor av normal 

längd, bredd och lutning. Runda 

hovar med god hornkvalitet. En 

viss mängd hovskägg är tillåtet. 

Bakparti: Korset önskas långt, 



välformat och av normal bredd och lutning. Högt ansatt och välburen svans. 

Rörelser: Livlig och energisk gång där frambenens rörelser skall komma från 

bogen och bakbenen arbeta med väl underställda hasor. Tendens till viss knäaktion 

finns. 

Karaktär: Pigg, godlynt och lättlärd. Uthållig stark och tålig. Säker på foten och 

god hoppförmåga. Idealisk förstaponny. 

 

Bild 1 – Molstabergs Tiffany, bild 2 – Shamrocklake Marie Claire 

 

 

Welsh Ponny – sektion B  

A x B = B  

B x B = B 

 

Höjd: Maximalt 137,2 cm (13.2 

h.h.) 

Typ: Den generella beskrivning-

en av sektion A kan överföras till 

sektion B men sektion B ska 

speciellt beskrivas som en 

ponny med elegans och goda 

ridegenskaper, tillräckligt benad 

och med god kroppskonsti-

tution. Stark och tålig med 

massa och ponnykaraktär. 

Huvud: Väl ansatt litet, fint mejslat, bred flat panna som smalnar av mot mulen, 

något konkav nosrygg, kraftiga välmarkerade men ej grova ganascher. Näsborrar 

markerade och öppna. Ögonen stora, mörka och uttrycksfulla. Blå ögon kan 

förekomma. Öronen små, tättsittande och högt ansatta. 

Färg: Alla färger utom skäck är tillåtna. 

Framparti: Förhållandevis lång, väl ansatt och väl buren hals. Hos hingstar 

tendens till kraftig utfylld mankam. Nacken förhållandevis lång, vilket ger den en 

käck hållning. Markerad manke, långa liggande bogar. 

Bål: Ryggen önskas kort och stark. Väl sluten i flanken och med kraftig och 

muskelfylld länd. Djup i bröstet med välvda revben. 



Extremiteter: Lång och kraftig underarm, markerat knä, korta breda skenor. 

Välmusklad skank, bred och välvinklad has. Kotor av normal längd, bredd och 

lutning. Runda hovar med god hornkvalitet. En viss mängd hovskägg är tillåtet. 

Bakparti: Korset önskas långt, välformat och av normal bredd och lutning. Högt 

ansatt och välburen svans. 

Rörelser: Långt vägvinnande steg där frambenens rörelser skall komma från 

bogen och bakbenen arbeta med väl underställda hasor. 

Karaktär: Pigg, godlynt och lättlärd. Uthållig stark och tålig. Säker på foten och 

god hoppförmåga. Lämpar sig väl som både hopp- och dressyrponny. 

Welsh sektion B som vuxit över maxmått kan kvalitetssäkras men med notering 

att mankhöjden avviker från maxmåttet. 

 

Bild – Simberg Hobnob 

 

 

Welsh Ponny av Cobtyp – 

sektion C  

A x C = C 

A x D = C 

B x C = C 

B x D = C eller D (beroende på 

mankhöjden) 

C x C = C 

C x D = C eller D ( beroende på 

mankhöjden) 

 

Höjd: Maximalt 137,2 cm (13.2 h.h.) 

Färg: Alla färger utom skäck är tillåtna. 

Typ: Sektion C är en kraftigare ponny inom welshfamiljen med cob-blod. Stark, 

tålig och aktiv med ponnykaraktär och med så mycket massa som möjligt. 

Huvud: Vackert och med ponnykaraktär. Grovt huvud eller konvex nosrygg ej 

önskvärt. Ögonen ska vara livliga, uttrycksfulla och placerade långt isär. Öronen 

ska vara små och väl ansatta. 

Framparti: Halsen ska vara lång och välburen, djup och muskulös. Hos äldre 

hingstar tendens till kraftig utfylld mankam. En lång väl liggande bog. 



Bål: Rygg och länd ska vara muskulös och stark. Bröstet ska ha ett gott djup med 

välvda revben. 

Extremiteter: Underarmen 

lång stark och rak. Knäna väl 

markerade, breda skenor. 

Bakbenen starka och 

muskulösa samt 

välproportionerliga. Hasen 

kraftig, torr och med 

markerad hasspets. Hasen 

får inte vara för mycket 

vinklad och får inte gå 

bakom en rät linje dragen 

från bärbensknölen ned till kotleden. En viss mängd hovskägg är tillåtet, men ej 

grovt stripigt hår. Runda hovar med god hornkvalitet. 

Bakparti: Korset önskas långt och starkt. Ett sluttande eller stupande kors 

godkännes inte. Svansen ska vara väl ansatt. 

Rörelser: Fria och kraftfulla. I travet ska knäet vara böjt och hela frambenet ska 

sträckas ut från bogen och så långt fram som möjligt. Hasarna ska böjas in under 

kroppen och steget ska hämtas rakt och kraftfullt. 

Karaktär: Godlynt och lättlärd. Rörlig stark, uthållig och säker på foten. En 

idealisk familjeponny för både ridning och körning. 

 

Bild 1 – Linsa Vanessa, bild 2 – Parcybedw Flying Lady 

 

 

Welsh Cob – sektion D  

B x D = C eller D (beroende 

på mankhöjden) 

C x D = C eller D ( beroende 

på mankhöjden) 

D x D = D 

Höjd: Minimum 137,2 cm 

( 13.2 h.h.) 

 



Färg: Alla färger utom skäck 

är tillåtna. 

Typ: Stark, tålig och aktiv med 

ponnykaraktär och med så 

mycket massa som möjligt. 

Huvud: Vackert och med 

ponnykaraktär. Grovt huvud 

eller konvex nosrygg ej 

önskvärt. Ögonen ska vara 

livliga, uttrycksfulla och 

placerade långt isär. Öronen 

ska vara små och väl ansatta. 

Framparti: Halsen ska vara lång och välburen, djup och muskulös. Hos äldre 

hingstar tendens till kraftig utfylld mankam. En lång väl liggande bog. 

Bål: Rygg och länd ska vara muskulös och stark. Bröstet ska ha ett gott djup med 

välvda revben. 

Extremiteter: Underarmen lång stark och rak. Knäna väl markerade, breda skenor.  

Bakbenen starka och muskulösa samt välproportionerliga. Hasen kraftig, torr och 

med markerad hasspets. Hasen får inte vara för mycket vinklad och får inte gå 

bakom en rät linje dragen från bärbensknölen ned till kotleden. En viss mängd 

hovskägg är tillåtet, men ej grovt stripigt hår. Runda hovar med god hornkvalitet. 

Bakparti: Korset önskas långt och starkt. Ett sluttande eller stupande kors 

godkännes inte. Svansen ska vara väl ansatt. 

Rörelser: Fria och kraftfulla. I travet ska knäet vara böjt och hela frambenet ska 

sträckas ut från bogen och så långt fram som möjligt. Hasarna ska böjas in under 

kroppen och steget ska hämtas rakt och kraftfullt 

Karaktär: Godlynt och lättlärd. Rörlig stark, uthållig och säker på foten. En 

idealisk familjeponny/häst kapabel att bära såväl vuxna som barn. Utmärkt 

körponny/häst. 

 

Bild 1 – Menai Golden Star, bild 2 – Burhults Black Commence 

 

 



Welsh Partbred  

Höjd: Minimihöjd 125 cm 

Färg: Alla färger är tillåtna. 

Typ: Stark, tålig och aktiv. 

Elegant, harmonisk. 

Huvud: Vackert, 

proportionerligt och väl ansatt. 

Grovt huvud eller konvex 

nosrygg ej önskvärt. Ögonen ska 

vara livliga, uttrycksfulla. 

Öronen ska vara väl ansatta. 

Framparti: Halsen ska vara lång, väl ansatt och välburen. En lång väl liggande 

bog. 

Bål: Rygg och länd ska vara muskulös och stark. Bröstet ska ha ett gott djup med 

välvda revben. 

Extremiteter: Underarmen lång stark och rak. Knäna väl markerade, breda skenor. 

Bakbenen starka och muskulösa samt välproportionerliga. Välformade hovar med 

god hornkvalitet. 

Bakparti: Korset önskas långt, starkt och välmusklat. Svansen ska vara väl ansatt.  

Rörelser: Smidiga där frambenens rörelser skall komma från bogen och 

bakbenens från ett bra hasarbete. 

Temperament: Pigg, godlynt och 

lättlärd. 

Bruksområde: tävling inom 

dressyr, hoppning, fälttävlan och 

körning. 

Regler: Definition registrerad 

welshpartbred med minst 12,5% 

welshinslag uppbyggd från 

grundstambokförda föräldrar av raserna Engelskt Fullblod, Varmblodig ridhäst, 

Arabiskt Fullblod, Angloarab, de svenska och brittiska ponnyraserna samt 

därutöver utländska ridponnyer men ej Shetlandsponny, Gotlandsruss, 

Exmoorponny eller Kaspisk ponny. 

 

Bild – Joelsbo Divine 


