Welsh Cob sektion D

Stöd aveln med
Welsh Mountainponny
Welshponny
Welshponny av Cobtyp
Welsh Cob samt
Welsh Partbred
genom medlemskap i

SVENSKA WELSHPONNY

Svenska
Welshponny &
Cobföreningen

& COBFÖRENINGEN
Foto: ES photography

Mankhöjd: Minst 137,2 cm, inte ovanligt
med mankhöjd över 148 cm.
Färg: Alla färger tillåtna utom skäck.
Karaktär: Stark, tålig och aktiv med ponnykaraktär. Godlynt och lättlärd. Rörlig,
uthållig och säker på foten. En idealisk
familjeponny/häst kapabel att bära såväl
vuxna som barn. Utmärkt körponny/häst.

Årsavgift 350 kr
(+75 kr, 125 kr familj Syd Welsh)
Plusgiro 3 02 02-6

SWF
Föreningen för alla som är

Welsh Partbred

intresserade av welshponny,
welsh cob och welsh partbred
Nya medlemmar är alltid välkomna!
Foto: Gail Thomas

Svenska Welshponny & Cobföreningen

Foto: Marie Nilsson

Welsh Partbred är en korsning med minst
12,5% registrerat welshblod. Finns i många
färger och storlekar från ponny till stor
häst. De hävdar sig väl i ridsportens alla
grenar.
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Welshponny sektion B

Historia

Foto: Maria Axberg-Fagerlind

Svenska Welshponny &
Cobföreningen
Föreningen bildades 1970 och hette då
Svenska Welshponnyföreningen,
tillägget Cob kom 1987.
SWF är en mycket aktiv förening som
anordnar kurser, konferenser,
utställningar, engelska ridklasser och
welshmästerskap i olika discipliner.
Medlemstidningen Welshponny-Nytt
utkommer årligen med 4 nr och som
medlem får man även en Årsbok.
SWF uppmuntrar ryttare och kuskar
som använder welsh i sporten, genom
att dela ut pris vid olika mästerskap.
Föreningen har medverkat till att
framställa en stor samling böcker och
publikationer om welshponnyer, vilket
innebär att det finns tillfälle för
nytillkomna medlemmar att se bilder av
äldre hingstar och ston och ta till sig
massor av kunskap genom dem.
Aktuella tilldragelser, bestämmelser
om avel och welshponnyer till salu kan
man hitta på föreningens hemsida
www.swf.nu

Welshponnyn härstammar från Wales,
Storbritannien. Den kan spåras i historiska
källor från 1100-talet, men är sannolikt
betydligt äldre än så. Wales har ett isolerat
läge, beroende på att det är ett bergslandskap,
vilket har gjort att den walesiska bergsponnyn
under lång tid nästan helt undgick inblandning
av främmande blod. Det anses därför att
särskilt dagens welsh mountainponnyer
påminner mycket om sina anfäder som levde
för 1000 år sedan. De första welshponnyerna
kom till Sverige 1955, under flera år var det
mest welsh mountainponny och welshponny
sektion B, som importerades och föddes upp i
Sverige.
Welsh mountainponnyn kallas över hela
världen för ”världens vackraste ponny”.

Welsh Mountainponny sektion A

Foto: Viveka Karlestrand

Mankhöjd: Max 137,2 cm.
Färg: Alla färger tillåtna utom skäck. Karaktär:
Pigg, godlynt och lättlärd. Uthållig stark, tålig
och säker på foten. Lämpar sig väl som både
hopp- och dressyrponny. En ponny med elegans
och goda ridegenskaper.

Welshponny av Cobtyp sektion C

Foto: Viveka Karlestrand

Mankhöjd: max 121,9 cm.
Färg: alla färger tillåtna utom skäck.
Karaktär: Pigg, godlynt och lättlärd. Uthållig
stark och tålig. Säker på foten och god
hoppförmåga. Idealisk förstaponny men även
populär som körponny.

Foto: Yorick Wormgoor

Mankhöjd: Max 137,2 cm.
Färg: Alla färger tillåtna utom skäck.
Karaktär: Stark, tålig och aktiv med ponnykaraktär. Godlynt och lättlärd. Rörlig stark,
uthållig och säker på foten. En idealisk
familjeponny för både ridning och körning.
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