WELSH PONY & COB AVLEN I DANMARK
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Januar 2017

Velkommen til årets første nyhedsbrev

Kære medlemmer!
Rigtig godt nytår - vi håber, at I er kommet godt i gang med 2017!!

På bestyrelsens vegne
Carl

Dommersekretær Kirsti Thygesen på arbejde sammen med dommer Stein
Langørgen, Norge

Intro
Denne udgave af nyhedsbrevet er et 'særnummer' med mere detaljeret
information om den nye uddannelse af dommere, dommersekretærer og avlere!
Som meddelt i sidste nyhedsbrev (30. dec. 2016) har vi i bestyrelsen besluttet, at
vi vil udbyde et forløb til vores medlemmer, uanset om I har interesse i at blive
dommerkandidat eller dommersekretær - eller om I ønsker at lære mere som
avlere.

En stor del af den viden, der er nødvendig for at blive rigtig god til disse roller,
er jo fælles - og derfor starter vi med 3 møder, hvor den fælles læring bliver
introduceret og gennemgået. For nye dommeraspiranter vil der være mødepligt
til disse 3 møder, med mindre der er væsentlige grunde til afbud. Alle øvrige
interesserede vælger naturligvis selv, om man kan/vil deltage i 1 eller flere af
møderne.

Herefter vil der være et særskilt forløb for dommeraspiranterne, mens
dommersekretærerne hurtigt kan komme i aktion bestemmer,

hvor

meget

mere

viden,

de

og avlerne helt frit
vil

tilegne

sig.

Hvis nogen af jer er i tvivl om, hvordan man kan blive en dygtig avler, er det et af
de emner, der gennemgås på første møde i det nye forløb. Og I er altid velkomne
til at henvende jer, hvis I vil have gode råd eller forslag til dygtiggørelse - til
Avlsudvalget

eller

til

bestyrelsen.

Underviser på møde 1 og 3, Carl Trock, som dommer ved National Show i Australien, 2016

Programmet for årets møder
Møde 1:
Søndag d. 5. februar 2017: Fælles møde for interesserede avlere, dommeraspiranter
og dommersekretærer

Det første møde vil fokusere på disse emner:

·

Grundlaget for avl; hvordan bliver man en god avler?

·

Avlsplanlægning og avlsprincipper

·

Anatomi og eksteriør

·

Welsh racens særpræg

·

Bedømmelse af type, eksteriør og bevægelse

·

Bedømmelsessystemer

·

Introduktion til bedømmelse - rollerne i ringen (dommer, sekretær og steward)

·

Grundlæggende arvelighedslære (genetik)

Underviser: Undertegnede - baseret på en del Power Point præsentationer, fotos mv.
Der vil blive kopieret visse præsentationer - til uddeling til deltagerne.

Møde 2:
Søndag d. 12. marts 2017: Fælles møde for samme 3 grupper - med walisisk
indlægsholder!!!
Vi har indgået aftale med Owen Rees Griffiths, der besøger os med et super
spændende indlæg om de 5 sectioners særpræg, historie og typevarianter. Owen er
en ung mand, men i familie med den verdensberømte Dr. Wynne Davies, der har
skrevet de mange velkendte bøger om de walisiske ponyer og småheste. Ligesom
Wynne, er Owen vokset op med disse dyr, og her fortæller han lidt om sig selv:

My name is Owen Rees Griffiths, I’m 27 years old. I’m from the Ilar stud in West Wales,
specialising in breeding sections A, C & D. I graduated from the University of Bath with
1st class honours in Pharmacy, and have since completed a clinical diploma in
Pharmacy at Cardiff University. I am on the verge of a career change - I will soon be
starting as a research scientist for an independent drug company.
I have luckily been exposed to some of the best Welsh Ponies and Cobs to have set

foot on this planet from childhood, having witnessed legendary names in the flesh. I
have spent long hours in the company of diehard breeder, listening to their equine
wisdom. My family have been breeding Welsh ponies and Cobs for decades. A great
uncle of mine, James Rees, made a living out of walking Welsh Cob stallions for
service. Another great uncle of mine, Wil Evans, helped out Pauline Taylor at her
Llanarth stud. My great grandfather won the Royal Welsh in 1925 with a yearling colt.

Foredragsholder på møde 2
Owen Rees Griffiths, Ilar Stud i Wales - sammen med sin mentor, Dr. Wynne Davies,
Ceulan Stud.

Owen er kendt for sin enorme viden, om alle 5 sectioner, og jeg er helt sikker på, at vi
får en rigtig spændende dag i hans selskab.
Hvis sproget volder problemer på dagen, skal jeg nok - i et vist omfang - oversætte,
sådan at alle kan få noget ud af det.

Møde 3:
November 2017 - møde for avlere og dommeraspiranter
Opsamling på sommerens bedømmelser - uddybende drøftelser af type, eksteriør og
bevægelse - af racens og sectionernes særpræg.
Underviser: Undertegnede + evt. endnu en gæst fra UK. Nærmere info følger sammen med dato.
Dommeraspiranterne vil efter de 2 første møder blive udpeget af bestyrelsen til at
deltage ved shows og dyrskuer i de kommende sæsoner, så de kan lære af erfarne
dommere i praktisk bedømmelse.
Dommeraspiranterne vil blive vurderet løbende, og der vil blive gennemført eksamen
efter 2-3 år.
Vi arbejder også på at gennemføre et kursus i praktisk bedømmelse ifm. Fyns Juni
Show d. 3. juni 2017 - nærmer følger, så snart dommeren til showet er helt på plads.

Praktiske informationer
De 2 første møder finder sted hjemme hos Pia & Lars Frandsen, Kærbygade 10, 5320
Agedrup - nær Odense - og dermed helt centralt i Danmark.

Vi er meget glade for, at Pia og Lars vil lægge hus til - et dejligt mødested!
Møderne starter kl. 9.30 med ankomst og formiddagskaffe; selve programmet starter kl.
10.
Foreningen er vært ved møderne og betaler bl.a. for alt det praktiske, for kaffe og kage
samt for en øl eller sodavand til frokosten. Ekstra drikkevarer bedes I selv medbringe.

Midt på dagen vil der være frokostpause. Egen frokost/madpakke kan medbringes. Ved
tilmelding bedes I oplyse, om I ønsker at bestille en sandwich, som foreningen
indkøber - mod egenbetaling; I skal blot betale kostpris for frokosten (ca. 50 kr.).

Møderne slutter senest kl. 16 - inden da vil der være eftermiddagskaffe og kage.

Tilmelding
A. Dommeraspiranter
Hvis I ønsker at komme i betragtning som dommeraspirant, skal I indsende en
ansøgning pr. mail til mig på carl@trock.dk - senest søndag d. 22. januar - hvor I
beskriver jeres baggrund og erfaring, og jeres ønske om at blive dommer.

Inspiration til, hvordan ansøgningen kan udformes, kan findes på WPCS's hjemmeside
her:
http://wpcs.uk.com/files/3914/5338/0570/2016_Application_FORM_In_hand.pdf
Og mere viden om opgaven som dommer kan fås samme sted:
http://wpcs.uk.com/files/7614/5338/0127/2016_Application_packINTRODUCTION.pdf

Alle, der indsender ansøgning, vil komme i betragtning til dommeruddannelsesforløbet .

Alle godkendte aspiranter forventes at deltage i alle 3 møder i 2017.
Bestyrelsen vil vurdere alle ansøgninger, og alle vil få besked, om de er indstillet til
deltagelse i dommeruddannelsen eller ej. Hvis en ansøger vurderes ikke at være klar til
indgå i forløbet nu, er de pågældende naturligvis velkomne til at deltage i
avleruddannelsen og/eller som dommersekretær - for at lære mere.

B. Dommersekretærer
Tilmelding til møde 1 sendes til mig senest d. 29 jan. 2017 og Møde 2 senest d. 5. marts
2017 - mailadresse er nævnt ovenfor.

Vi minder om, at I også har mulighed for at deltage i M&Ms kursus for dommersekretærer
d. 11 febr. 2017 (læs mere i Welsh kalenderen). Tilmeldingsfrist: 1. februar
Underviser her er Anette Thorshøj, formand for M&M Danmark - og en dygtig ring
steward mm. Kurset forventes at vare ca. 2½ time, og her vil rollen og al praktikken som
dommersekretær blive gennemgået.
Det er en generel gennemgang, fælles for alle M&M racer, og det vil være et godt
supplement til gennemgangen af Welsh racen på vores forløb - især møde 1 og 2.

C. Avlere
Tilmelding til Møde 1 sendes til mig senest d. 29 jan. 2017 og Møde 2 senest d. 5. marts
2017 - mailadresse er nævnt ovenfor.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til nogle forhåbentlig både
hyggelige, interessante og udbytterige dage.

På gensyn inden længe!

Carl

