Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark
10. jan. 2018

Program for avler- og dommeruddannelse Q1 2018 - åben for medlemmer
Tid:

Møde 1: lørdag d. 27. jan. 2018 kl. 10 til 15
Møde 2: søndag d. 18. feb. 2018 kl. 10 til 15

Sted:

Stutteri Fakla, Pia & Lars Frandsen, Kærbygade 10, 5320 Agedrup

Vi er meget glade for, at Pia og Lars igen vil lægge hus til, så vi kan være i deres dejlige lokaler!
Møderne starter kl. 9.30 med ankomst og formiddagskaffe; selve programmet starter kl. 10. Foreningen er
vært ved møderne og betaler bl.a. for kaffe, the 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 (50 kr.).
Program - begge dage (ret til mindre tilpasninger forbeholdes):
1. Velkomst og intro til dagens program; afstemning af forventninger
2. Introduktion til sectionerne:
Møde 1: Fokus på Welsh ponyer af Cob type (sec. C) og på Welsh Cobs (sec. D)
Møde 2: Fokus på Welsh Mountain - (sec. A) og på Welsh ponyer (sec. B) samt på Welsh
Partbreds (WPBR).
3. Gennemgang af type, typevarianter, eksteriør og bevægelse
4. Sectionernes historie og baggrund
5. Deltagernes egne temaer (indsendt på forhånd)
6. Spørgsmål og debat
Tilmelding: Sker via mail (navn, antal) til undertegnede (carl@trock.dk) med oplysning om navn, antal og
evt. bestilling af frokost. Tilmelding senest 5 dage før møderne.
Forberedelse: Alle dommeraspiranter skal min. 5 dage inden mødet sende en mail til CT med 2 emner,
som de har udfordringer med ifm. eksteriørbedømmelsen og ønsker gennemgået ved dette møde.
Alle andre deltagere er på samme måde velkomne til at indsende ønsker til temaer/emner på forhånd.
Praktisk info: Hvis vejret og tiden tillader det, kan vi vælge at gennemgå elementer af eksteriørbedømmelsen i praksis og kigge på ponyer - udendørs! Husk derfor varmt tøj og praktisk fodtøj!
På bestyrelsens vegne
Carl

