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Ponyerne skal identificeres, måles, blodtypes eller DNA bestemmes og undersøges for at fastslå, at
ved undersøgelsestidspunktet er de klinisk fri for arvelige sygdomme.
Undersøgelsen skal indeholde kontrol af følgende:
Temperament: Hvis ponyens temperament er sådan, at den ikke kan undersøges fuldt ud, skal
ponyen afvises. Hvis der er mistanke om, at ponyen er medicineret, skal der udtages en dopingprøve
(blod / urinprøve)
Tænder: Overbid accepteres med højst 25% af de midterste tænders overfladeareal.
Underbid kan ikke accepteres. Alle seks fortænder i over- og underkæberne skal være i normal
position. Enhver abnormal position af en tand / tænder, f.eks. roteret tand / tænder, skal anses som
årsag til afvisning.
Tænder / kæbe skal undersøges, mens hovedet er i normal position, ikke holdes højt.
Øjne: Grå stær ( katerakt) – Total dobbelsidig (bilaterale) uklarhed af linsen accepteres ikke. Øjnene
skal undersøges i et mørklagt rum ved brug af et ophthamascop. Hvis dyrlægen vurderer, at ponyen
har et katarakt, kan den henvises til en øjenspecialist til yderligere undersøgelse.
Sommereksem: Hvis ponyen viser tegn på sommereksem, bør det ikke accepteres. Brugen af falsk
hår er ikke tilladt ved kåringen.
Ethvert tegn på navle- eller lyskebrok er grundlag for afvisning.
Hjerte og lunge lyde skal være normale i hvile ved auskultation.
Kønsorganer: begge testikler skal være ensartede og normal af størrelse, form og konsistens og
deres placering i overensstemmelse med hingstens alder. Begge testikler skal være faldet ned i
pungen. Roterede testikler bør noteres, men må ikke udelukke ponyen.
Lemmer: Bagknæet skal undersøges ved palpation, mens benet er vægtbærende såvel som med
løftet ben for tegn på løse knæskaller og knælåsninger. (lateral luxation og upward fixation) Enhver
form for løse knæskaller er afvisninggrundlag. Galle i et led skal bedømmes alvorligt. Instabilitet
(subluxation) i kodeled og øvrige tåled samt ustabilitet (luxation) i de øvrige større led er
afvisningsgrundlag.
Hove skal være stærke, sunde og korrekt formede og ikke for hårdt beskårede. Brugen af
korrigerende sko er ikke tilladt.
Bevægelsen skal være rentaktet og lige. Der skal lægges særlig vægt på ledfunktionen i
lemmer og forandringer i bagknæ, has eller kode skal dømmes hårdt. Bevægelsen i skridt og trav
skal undersøges på en hård, jævn overflade på en lige linje og med små cirkler til begge sider.
Bøjeprøver kan udføres.
Eventuelle andre relevante bemærkninger skal noteres. Såfremt ponyen har en skade eller været
udsat for et uheld skal der medbringes en dyrlægeattest udfærdiget af den dyrlæge, der behandlede
dyret på skadestidspunktet.

Ved tilmelding til kåring skal ejeren underskrive en erklæring om, at dyret ikke har været behandlet
med beroligende og/eller præstationsstoffer medicin, der kan påvirke dens temperament, eller har
fået foretaget nogen korrigerende kirurgi.

