
Hvad er en pony?

• En pony er en lille hest, der måler op til 148 cm. 
• Ponyen er et flokdyr, det vil sige, at den trives bedst sammen med andre ponyer. 
• Ponyen er også et flugtdyr. Flugtdyret løber fra det, som den synes er farligt.
• Den unge pony ligger altid ned og hviler, mens den ældre pony gerne står op.
• Ponyen kan sove stående, fordi den låser sin ene knæskal, så den ikke vælter.



Køn og alder

Hoppe: er en pony/hest af hunkøn (pige).
Hingst: er en pony/hest af hankøn (dreng).  
Bliver den kastreret, hedder den en vallak.

Føl: er en nyfødt pony/hest og betegnes som sådan, indtil den er 1 år.
Plag: er en ung pony/hest på 1 til 2 år.
Unghest: er en pony/hest fra 3 til 6 år.



At passe en pony

• At passe en pony betyder, at man passer på den.
• Man børster og strigler en pony, så den holdes ren og blank.
• Men man gør det også, fordi det er godt for ponyens helbred.
• Det er også vigtigt at rense ponyens hove.
• Der kan sidde skidt og små sten, der kan genere ponyen.



Stalden Folden

• Stalden er ponyens hjem. 
• Ponyens værelse kaldes en boks.
• Deres seng/madras er det, de står på. 
• Eksempelvis halm eller spåner.
• Nogle ponyer bor også ude på marken med adgang til et skur.  

Det kaldes for løsdrift.
• Det er vigtigt, at der hver dag gøres rent i boksen. 
• Det kaldes at muge ud.

• Er det område, som er indhegnet, og som ponyen 
kommer ud og løber frit rundt på. 

• En pony skal helst på fold hver dag.



Mad og drikke

• En vigtig del af at passe en pony er at sørge for, at den får mad og drikke.
• Ponyer drikker vand. 
• De kan drikke op til 50 liter vand på en dag.
• Ponyer spiser forskellige ting.
• De kan spise græsset, hvis de går ude.
• De kan få hø i stalden.



Trav- og galopsport i Danmark

• Heste bruges til at løbe om kap.
• Der findes tre former for væddeløb.
• Travløb køres med en vogn spændt efter hesten.
• Vognen hedder en sulky.
• På sulkyen sidder kusken, der styrer hesten.

• Den anden form for løb er galop.
• Galop er den hurtigste af hestens måder at løbe på.
• I galopløb er det en rytter (ofte kaldet en jockey), 

der styrer hesten.
• Jockeyen sidder oven på hesten.

• Den tredje form for løb er montéløb.
• Det er ridetrav, dvs. hesten skal løbe så hurtigt som muligt i trav uden at galopere. 
• I monté sidder rytteren/jockeyen oven på hesten.
• Ponyer løber også løb.
• De kan deltage i de samme tre discipliner, hvor de konkurrerer mod andre ponyer.



Travskoler

• En travskole er et sted, hvor man kan komme i sin fritid.
• Ligesom man kan gå til spejder eller fodbold, kan man også gå i en travskole.
• I travskolen lærer børn, hvordan man passer ponyer og heste.
• Man lærer om, hvordan man behandler dyrene på en god måde.
• Man er med til at fodre ponyerne.
• Man muger ud i stalden, strigler ponyerne og meget mere.
• Man kan også lære at køre løb med ponyerne.




