Mars 2007

Rapport från projektet
UNGPONNYCHAMPIONAT för att öka intresset för uppfödning av prestationsponnyer.
Projektets syften är att uppmuntra och stärka de som är uppfödare och de som kan bli
uppfödare till prestationsponnyer i Sverige samt att ge uppfödarna tillräcklig motivation för
att genomföra ett avelsprogram som ytterligare kan stärka konkurrenskraften för de
svenskfödda ponnyerna.
Projektets effektmål är att markant öka antalet betäckta ponnyston i Sverige.
Målgrupp är uppfödarna av ponnyer i Sverige.
Projektägare är Svenska ponnyavelsförbundet (SPAF)/Ungponnygruppen, Örsås Tallbacken
2, 512 94 Svenljunga
Kontaktperson är Lena Börjesson, sammankallande i SPAFs ungponnygrupp, Ragnarp 2,
430 17 Skällinge tel.0340-354 89 eller 0703-03 54 89, stall.ragnarp@beta.telenordia.se
Inom projektet genomfördes ungponnychampionatet hösten 2006 i Halmstad

Ungponny Championat
Historik
1978 anordnades den första kvalitetsbedömningen för ponny i Sverige i Svenska Connemara
Sällskapets regi, med ASVH´s kvalitetsbedömning som förebild. Arrangemanget har
sedemera övergått i Svenska Ponny Avels Föreningens (SPAF´s) regi via Ungponnygruppen.
Syftet var att få en objektiv bedömning av ponnyns förtjänster, brister och utvecklingsmöjligheter och att detta skulle vara ett värdefullt instrument vid uppläggning av ponnyns
fortsatta träning. Resultaten ger dessutom ett underlag för avkommebedömning av hingstar
och ston. 1998 startade man ett Championat i dressyr och hoppning för 5 & 6-åriga ponnyer,
arrangörer var SPAF och SvRF, numera står SPAF som ensam arrangör. Championatet har
utarbetats med syfte att utveckla och stärka den svenska ponnyaveln samt gör det attraktivt för
uppfödare att avla fram och utbilda prestationsponnyer. 2000 arrangerades den första finalen
för kvalitetsbedömning och 2001 gick det första tre-års testet för ponny av stapeln. 2005 kom
tre-åringarna med vid finalen.

Championat 2006
Ungponny championatet 2006 gick av stapeln den 23-24 september på Halmstad Fältrittklubbs anläggning i Halmstad. I finalen av tre-års testet startade 16 st i gångartsfinalen och 15
st i hoppfinalen. Regionala uttagningar arrangerades på 12 platser med totalt 185 startande. I
finalen av kvalitetsbedömningen startade 9 gångartsponnyer och 10 hoppfinalister. Regionala
uttagningar var arrangerade på 7 platser med totalt 97 startande (81 st 4-åringar och 16 st 5åringar). I championatsfinalen startade 55 ponnyer, fördelade på:
5-åringar
6-åringar

- Dressyr:
- Hoppning:
- Dressyr:
- Hoppning:

5 st (kat B & C), 12 st (kat D)
14 st (2 st kat B, 6 kat C, 6 kat D)
14 st ( 1 st kat C, 13 st kat D)
10 st ( 7 st kat C, 2 st kat D)

Till de placerade ponnyerna delades det ut sammanlagt 110 000 kr i premier till uppfödare
och ägare.

Framtid
Ungponnygruppen kommer att jobba mer med att försöka öka antalet startande ponnyer fram
för allt i 5 & 6 års championatet. Det är mycket viktigt att få ut information om championatet
även till tävlingsryttare/ponnyutbildare. Genom att uppmuntra uppfödare, ägare att utbilda
sina ponnyer så kan man på sikt öka efterfrågan på svenskfödda ponnyer och därmed också
stimulera och öka lönsamheten för den svenska ponnyaveln. Resultaten i t ex 3-årstest och
kvalitetsbedömningar används också för avkommebedömning på hingstar och ston. Tidig
avkommebedömning är en förutsättning för att få korta generationsintervall vilket påskyndar
avelsframstegen.
Hittills under 2007 har ungponnygruppen haft en bedömningsledarträff (3 februari) med nio
deltagare. Dessa är arrangörer för de regionala bedömningarna. Reklamaffischer i två montrar
på Eurohorse i Göteborg. Annons i kommande nr av tidningen i ”Häst & Ryttare” samt ev
reportage (redaktören har kontaktats och var positiv). Arbete med informationsfoldrar har
påbörjats.
/Ungponnygruppen, SPAF

