Connemara – vad är det?
Connemaraponnyn är en hästras
som uppstått i landskapet
Connemara på den irländska
västkusten.
Rasens moderna historia kan sägas
börja i april år 1924 när de första
ponnyerna inspekterades och
stambokfördes av the Connemara
Pony Breeders’ Society (CPBS).
Av 339 ston och 50 hingstar som
kom fram för bedömning
godkände den sakkunniga
kommittén 75 ston och 6 hingstar.
Ett hårt urval grundat på kvalité,
hälsotillstånd, och mot en
definierad rasstandard. Något vi
säkert har glädje av än idag.
Den irländska stamboken ”slöts” 1964, dvs sedan dess måste alla stambokförda connemaraponnyer vara fallna
efter föräldrar som redan finns i stamboken. CPBS stambok är moderstamboken för Connemaraponny och den är
uppbyggd enligt EU:s regler för hästavel. Sverige är som EU-land skyldigt att följa de irländska
stamboksprinciperna.
För att en ponny ska kunna räknas som ”Connemara” måste den ha ett hästpass utfärdat av CPBS eller av en
godkänd dotterstambok. Svenska Connemarasällskapet (SCS) ansvarar för den svenska stamboken. Alla
renrasiga connemaror införs i ”Class 3” som är rasens grundstambok/fölregister. Där finns alla hästar som ännu
inte blivit inspekterade, dom som inte klarat inspektionerna eller har föräldrar som bara är ”Class 3”.
En Connemara måste nämligen ha föräldrar som är ”Class 1” eller ”Class 2” för att själv kunna bli uppklassad
från ”Class 3”. Det innebär att ättlingarna till ett Class 3 sto, oavsett antal generationer, aldrig kan bli annat än
”Class 3”. Att visa sitt connemarasto på exteriörbedömning är därför en god början för att säkerställa stoets och
hennes avkommors framtida avelsvärde.
Man kan ansöka hos SCS om att få sin connemara stambokförd i Class 1 eller Class 2 fr o m 3 års ålder.
För hingstar gäller att de ska vara avelsvärderade (dvs visade på hingstpremiering) och då uppnått vissa
minimikrav. Ston ska vara avelsvärderade efter att ha exteriörbedömts vid sommarpremiering, utställning eller
ungponnytest. Valacker behöver bara vara inmätta med ett officiellt mankhöjdsmått (vanligen mätintyg). I Class
1 stambokförs de connemaror som håller rasens standardmått 128-148 cm och är godkända vid avelsvärdering. I
Class 2 införs ponnyer av övriga storlekar och ponnyer som är avelsvärderade men ej uppnått minimikraven för
Class 1.
Vid registrering av importer (vilket är ett lagkrav) hos SCS registreras dom som renrasiga connemaror med full
stam och får behålla den stamboksklass dom har sedan tidigare. Det innebär att importerade Class 1 och Class 2
ponnyer inte behöver avelsvärderas på nytt i Sverige när dom registrerats i SCS stambok.
En enkel sammanfattning:
1) Visa ditt Class 3 sto för exteriörbedömning (3 år och äldre)
2) Ansök om stambokföring i Class 1 och Class 2
3) Registrera importerade connemaror direkt hos SCS.
Mer info och regler hittar du på www.connemaraponny.org
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