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Svenska Hästavelsförbundet verksamhet som avelsorganisation,
reglemente för hingstar i avel samt rasvisa bestämmelser
Antagna av SH:s styrelse 2016-12-XX med grund i Jordbruksverkets föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2015:33) om hästdjur som används till avel m.m. samt Föreskrifter
om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete (SJVFS
2009:28).
Avelsvärdering av hingstar är frivillig. För beräkning av hingstars avelsvärde är SH
ansvarig om rasförening har tecknat avtal om att låta SH vara avelsorganisation för
rasen.
SH ska utföra arbetet med avelsvärdering opartiskt och i enlighet med aktuella och
beprövade vetenskapliga metoder, samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet. De
personer som anlitas i verksamheten för avelsvärdering ska ha den kompetens och
arbetsinstruktion som krävs för fullgörande av uppgifterna.
Ett avelsvärde fastställs vanligen första gången en hingst har individprövats. Då
underlag föreligger för en avkommeprövning med tillfredsställande tillförlitlighet,
beräknas ett nytt avelsvärde. Detta värde justeras efter hand som antalet avkommor
med resultat ökar. SH ska föra register över de resultat som kan ligga till grund för
beräkning av hingstens avelsvärde. Denna registrering sker i SH:s databas ”Blå Basen”.
Ju större avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn ska tas till
härstamnings- och individprövning.

1. Allmänt

SH utfärdar årligen reglemente rörande avelsvärdering i Sverige för hingstar av raser
vars rasföreningar har tecknat avtal om att låta SH vara avelsorganisation.

2. Syftet med avelsvärdering av hingstar samt hästkontroll

Avelsvärdering av hingstar syftar till att främja kvalitet och utveckling av svensk
hästavel. Den genomförs med hjälp av individprövning, fruktsamhetskontroll samt
avkommeprövning. Avelsvärdering ger möjlighet till urval av hingstar i relation till
uppsatta produktions- och avelsmål för respektive ras. Resultat från avelsvärdering
skapar därtill underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela
hästsektorn.

3. Organisation

SH:s organisation framgår av Plan och riktlinjer – Registrerade hästdjur punkt 1.
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3.1. Domare
Domarna utses av SH:s styrelse och utför avelsvärderingsgrundande
bedömningar. En domare ska ha dokumenterat god kunskap om de egenskaper
och de raser som denne dömer.
3.2. Avelsvärderingsnämnder för hingstar
Avelsvärderingsnämnder utses av SHs styrelse och ansvarar för avelsvärdering
av hingstar. Nämndens ledamöter ska ha god kunskap om avelsvärdering och de
raser som innefattar nämndens arbete.
3.3. Avelsvärderingsnämndens sammansättning
Avelsvärdering av hingstar utförs av en avelsvärderingsnämnd som utses av SH:s
styrelse efter förslag från respektive rasförening, eller sammanslutning av dessa.
Avelsvärderingsnämnd utses för olika hästkategorier eller för viss ras om den
har tillräcklig omfattning och består av minst tre ledamöter, varav en veterinär.
Därutöver utses minst två suppleanter. Dessutom bör det ingå en till två
rasledamöter vilka föreslås av rasföreningen och fastställs av SHs styrelse.
Rasföreningen kan på egen bekostnad utse rasrepresentanter att bistå
avelsvärderingsnämnden. Rasrepresentanter har ingen rösträtt och ska endast
betraktas som ett stöd till avelsvärderingsnämnden.
Rasledamöter och till nämnden knutna rådgivande medlemmar bekostas av
respektive rasförening.
Avelsvärderingsnämnden är beslutför med minst tre av ledamöterna, varav en
veterinär, närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Protokoll ska föras vid avelsvärderingsnämndens
sammanträden.
Vid avelsvärdering av för landet nya och oprövade raser sker avelsvärdering
enligt SHs gällande reglemente och rasbeskrivning.
3.4. Avelsvärderingsnämndens arbetsuppgifter
Avelsvärderingsnämnderna ansvarar för avelsvärdering och genomför värdering
av härstamning, exteriör, prestationer, hållbarhet och hälsa. På uppdrag av SH
beräknar avelsvärderingsnämnden avelsvärde och beslutar om kvalitetsklass.
Avelsvärderingsnämnden äger rätt att ta särskild hänsyn till härstamning eller
för rasen särskilt värdefull egenskap vid individprövning. Varje sådant beslut ska
i förekommande fall med angivande av motiv meddelas SH och berörd
rasförening eller sammanslutning av dessa. Beslut rörande enskilda hingstars
bedömningsresultat uppförs på avelsvärderingsbevis eller exteriörbedömningsprotokoll. Avelsvärderingsnämnden kan ansöka hos SH om dispens från gällande
bestämmelser då nämnden finner detta särskilt motiverat. Det åligger
avelsvärderingsnämnden att årligen gå igenom hela hingstbeståndet med
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avseende på fertilitet, avkommeprövningsresultat och andra omständigheter
som rör hingstarnas avelsvärderingsstatus.
Avelsvärderingsnämnden kan i fråga rörande defekt remittera frågan till SH:s
veterinärmedicinska råd eller genetiska råd och vid behov besluta om
undersökning av avkomman för ställningstagande. Avelsvärderingsnämnden kan
härutöver vara remissinstans i olika ärenden och ska då lämna yttranden. Det
åligger nämnden att noga följa utvecklingen av aktuella raser, deras användning
och resultat. Minst en gång årligen bör avelsvärderingsnämnden sammanträda
med berörd avelsorganisation/rasförening eller sammanslutning av dessa för
genomgång av aktuella frågor.
3.5. Rasföreningens arbetsuppgifter
Det åligger rasföreningen att årligen bistå avelsvärderingsnämnden, via SHs
kansli, med uppgift om information, meriter etc. som underlag för
avkommeprövning av hingstar.
3.6. Veterinärmedicinskt råd
Rådets uppdrag beskrivs i SH:s Plan och riktlinjer - Registrerade hästdjur.
3.7. Genetiskt råd
Rådets uppdrag beskrivs i SH:s Plan och riktlinjer - Registrerade hästdjur.
3.8. Besvärsnämnd
Nämndens uppdrag beskrivs i SH:s Plan och riktlinjer - Registrerade hästdjur.

4. Ickediskriminering och offentlighet

I verksamheten som avelsorganisation ska alltid principen om ickediskriminering
tillämpas. Uppgifter om avelsvärdering och moment som ingår i denna ska vara
offentliga.
4.1. Tillämpning av förvaltningslagen och personuppgiftslagen
SH ska i frågor som rör avelsvärdering av hästar tillämpa förvaltningslagen
(1986:223) i frågor om parts rätt att få del av uppgifter, jäv, motivering av beslut
och underrättelse av beslut. Personuppgifter ska hanteras enligt
personuppgiftslagen (1998:204).

5. Avelsvärdering av hingstar
5.1. Krav för deltagande i avelsvärdering
Hingst, tre år och äldre, vars ras SH är avelsorganisation för, kan avelsvärderas
enligt dessa regler. Om tvååriga hingstar kan visas framgår det av rasvisa
bestämmelser i detta reglemente. Detta under förutsättning att hingstens
identitet är fastställd på korrekt vis enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och
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allmänna råd (SJVFS 2015:33) om hästdjur som används till avel m.m. Hingsten
anmäls till avelsvärdering enligt arrangörens anvisningar. För att kunna delta i
avelsvärderingen ska hingsten vara registrerad och införd i rasens grundstambok
i Sverige.
Alla hingstar ska visas i för hästen väl tillpassat träns med bett, av person som är
minst 16 år gammal. Visaren ska bära för ändamålet lämplig hjälm.
5.2. Individprövning
5.2.1.
Identitet
Vid individbedömning ska hingstens identitet kontrolleras mot dennes
hästpass, i första hand med avläsning av chip. Om tveksamhet föreligger om
en hingsts identitet ska nämnden besluta om DNA-undersökning eller
annan gängse metod, även om sådan tidigare utförts.
5.2.2.
Härstamning
Härstamningsbedömning ska utföras på basis av all tillgänglig officiell
information om föräldrars och närbesläktade hästars egna meriter och deras
resultat av avkommeprövning.
5.2.3.
Exteriör
Hingstens exteriör och rörelser ska bedömas och beskrivas i förhållande till
hingstens ålder, avelsmål och användningsområde för rasen samt aktuell
rasstandard. Exteriör bedöms enligt följande, om inte särskilt anges i rasvisa
krav.
-

Typ
Huvud, hals och bål
Extremiteter
Skritt
Trav

Bedömningar som ej genomförts av en avelsvärderingsnämnd, men som
skett vid utställningar och visningar som är avelsvärderingsgrundande, ska
ingå i den samlade bedömningen av hingsten.

Prestationer
5.2.4.
En hingsts sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från
bruksprov eller officiella tävlingar eller en kombination av dessa. Hänsyn
ska tas till hingstens ålder, ras och användningsområde. Endast resultat från
officiella tävlingar och prov får ingå i bedömningen. Tävlingar och prov
arrangerade och sanktionerade av föreningar anslutna till SH, Svenska
Ridsportförbundet, Svensk Travsport och Svensk Galopp är officiella. Även
andra organisationers tävlingar kan vara officiella om det specificeras i
rasvisa krav.
Bruksprov ska omfatta något eller några av följande moment:
- löshoppning
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-

ridprov, eventuellt med testryttare
uppsutten hoppning
körprov
uthållighetsprov
dragprov
bedömning av temperament

Bruksprovsdomare utför bedömningen av hingstarnas bruksprov.
Bruksprovsdomare utses av SH:s styrelse. En domare ska ha god kännedom
om de raser som omfattar dennes arbete. Då ingen bruksprovsdomare finns
utsedd bedöms bruksprovet av avelsvärderingsnämnden eller delar av
denna, dock minst två ledamöter.
Hingst ska genomgå bruksprov enligt grundkrav eller ha genomfört officiell
tävling för att vara avelsvärderad, om inte särskilt bruksprov eller angivna
tävlingsmeriter specificeras i rasvisa bestämmelser. Om
prestationsbedömningen är frivillig ska detta anges i rasvisa bestämmelser.
Bruksprov enligt grundkrav
Utförs i ridhus eller på ett inhägnat område. Hjälptyglar och övrig utrustning
utöver sadel och träns får inte användas. Spö är dock tillåtet. Hingsten ska
vara betslad med tränsbett, vid körprov är stångbett tillåtet. Hästen ska vara
sadlad med väl tillpassad sadel. Vid ridprov ska ryttaren bära ändamålsenlig
klädsel samt bära skodon med klack. Ryttaren ska bära hjälm.
Vid körprov ska hingst vara selad med väl tillpassad sele, valfri vagn eller
sulky som normalt ska medföras av hästägaren. Kusken ska använda hjälm.
Bedömningarna sker enligt 10-gradig skala.
Följande moment ska bedömas:
- Uppsittning /anspänning och avsittning /frånspänning (en medhjälpare,
16 år eller äldre, ska finnas tillgänglig).
- Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.
- Halter.
- Utvecklingsförmåga
- Temperament, samarbetsvilja och lydnad.
Ridprov
Hingsten ska ridas i skritt, trav och rätt galopp i båda varven enligt
domarens anvisningar. Den ska göra halt och förbli stillastående i 5
sekunder. Försök till uppsittning får ej pågå mer än 5 minuter, dock kan
hästägaren få ett försök till senare samma dag. För godkänt ridprov får
ingen delpoäng vara lägre än 4.
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Av säkerhetsskäl tillåts inte uppsittning direkt efter avfallning. Ridprovet
avbryts och ägaren till hästen erbjuds återkomma till ridprov senare under
dagen.
Körprov
Hingsten ska köras i skritt och trav i båda varven enligt domarens
anvisningar. Den ska göra halt och förbli stillastående i 5 sekunder. Försök
till anspänning får ej pågå mer än 5 minuter, dock kan hästägaren få ett
försök till senare samma dag. För godkänt körprov får ingen delpoäng vara
lägre än 4.
5.3. Hälsotillstånd
Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta:
-

allmän sundhet
hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde
frihet från ärftliga defekter

Alla hingstar ska kontrolleras och bedömas avseende defekter som anges i
3§ Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS
2004:22) om avelsarbete (SJVFS 2009:28). För diagnos av vissa defekter kan
röntgenundersökning krävas. Ett protokoll för genomförd kontroll och
bedömning ska nedtecknas och finnas för varje hingst. Hälsobedömning ska
ske varje gång en hingst individbedöms.
Om en ledamot i avelsvärderingsnämnden kräver det, ska ytterligare
undersökning avseende hälsotillståndet genomföras, innan
avelsvärderingsnämnden avger sitt ställningstagande.
5.3.1.
Defektlista
Fynd vid veterinärbesiktning av hingstar vid avelsvärdering och hur dessa
ska påverka avelsvärderingsresultatet.
Beteckningar:
Kass för avel

Kass
1
2
Rapp

Kasserad för allmän avel enligt gällande
djurskyddsregler, dvs. upptagen som defekt i SJVFS
(2009:28)
Medför kassation, som ett rasvist krav, såvida inte annat
anges i rasvisa bestämmelser
Fel av betydelse men som kan vägas upp av andra
förtjänster, rapporteras
Saknar veterinärmedicinsk betydelse
Ska meddelas i kritiken och antecknas på
avelsvärderingsbeviset (fel som medför kassation samt fel
av betydelse ska alltid rapporteras)
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Fynd

Betäckning

Glosöga
Bettfel (över/under)

2, Rapp
Kass för avel, dock accepteras mindre
över/underbett, dvs. då framtändernas tuggytor
möts till en del, vid gränsfall erfordras fler
undersökningstillfällen
Kass
1
Kass

Fång (ponny)
Fång (stor häst)
Stora exteriöra avvikelser i
benaxlar
Överben
Uppdrivna kotor utan några
ledförändringar
Ledgallor
Osteochondros
Strålbenshälta
Spatt

Ringkota
Patellaupphakning
Patellaluxation
Cervical vertebral
malformation (CVM)
Subluxation i kronled
Tuppspatt
Påtagligt vida, platta hovar
Påtagligt små, trånga hovar
Hovbroskförbening
(grav/tidig)
Bockhov
Påtagligt dålig hornkvalitet
Man- och svansskorv med
kroniskt förlopp
Allergiska
eksem/sommareksem
Mugg (kallblod)
Mugg (övriga)
Rasp (kallblod)
Klapphingst/kryptorchism
Testiklar med avvikande
storlek
Testikel med lägesfel i
pungen

2, vid överben på skenben, griffelben och ej
lednära
2
Vid behov utredning med bl.a. röntgen av aktuell
led
Kass för avel
Kass för avel
Kass för avel, rapporteras för äldre hingstar med
tävlingsprestationer men med röntgen
diagnosticerad spatt, Rapp
Kass, verifierad med röntgen
Kass för avel
Kass för avel
Kass för avel
2
Kass
Kass
Kass
Kass för avel
Kass vid nygodkännande
1 vid förlängt tillstånd
Kass
Kass för avel
Kass för avel
Kass (vid måttligt - kraftig utbredning)
1 (vid upprepade tillfällen)
Kass (vid måttlig - kraftig utbredning)
Kass
Kass för avel (vid kraftigt avvikande storlek, >50%)
Rapp (mer än 25% - spermaprov)
Rapp
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Båda testiklar med lägesfel
Testiklar med kraftig
konsistensavvikelse
Fynd
Testiklar med traumatiska
skador/inflammation
Pungbråck
Pungbråck (traumatiskt)
Navelbråck
Luftsnappning
Kvickdrag
Struppipning
Krubbitning
Vävning
Lynnesfel

Kass - om testiklarna ej går att lägesrätta och
förbli i rätt läge
Kass
Betäckning
Rapp, spermaprov
Kass för avel
Rapp, utredning och rapportering, uppföljning av
operationsberättelse (ruptur av tunica vaginalis)
Kass för avel
1
Kass för avel
Kass för avel, biljud vid bruksprov ska utredas på
klinik
1
1
Kass

Hingstägare har rapporteringsskyldighet till SH, enligt Föreskrifter om
ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om
avelsarbete (SJVFS 2009:28), om hingst har defekt eller nedärver defekt
under tid då hingst verkar i avel.
Olika veterinärmedicinska fynd av betydelse för djurskyddet – utredning
och eventuell kassation.
Hingst som är anlagsbärare av genetisk defekt kasseras för avel, såvida inte
annat framgår i rasvisa bestämmelser i detta reglemente.
Förekommer defekt av betydelse, som rapporteras efter ordinarie
avelsvärdering, kan hingsten återkallas för ny undersökning och
omvärderas. För äldre hingstar gäller att hänsyn ska tas till ålder och
utförda prestationer.
Fertilitetskrav = ej under 40 % dräktighet (15 eller fler betäckta ston). Lägre
dräktighetsprocent föranleder utredning med bl. a spermaprovtagning.
5.4. Dopingregler
Hingstar som deltar i avelsvärdering får inte utsättas för doping eller andra
otillbörliga åtgärder som påverkar hingstens prestationsförmåga, temperament
eller exteriör. Hingstägare är skyldig att meddela eventuell behandling eller
medicinering inför avelsvärdering. Enligt Statens Jordbruksverks förskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2013:43) om träning och tävling med djur.
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Veterinär ledamot i avelsvärderingsnämnden kan utan föranmälan vidta
åtgärder för provtagning för dopinganalys.
5.5. Avkommeprövning
Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredsställande
tillförlitlighet, är avelsvärderingsnämnden skyldig att verkställa en sådan.
I normalfallet ska resultat från ett minimiantal av 15 avkommor av lägst tre års
ålder ligga till grund för beräkning av avelsvärdet för en hingst.
Avkommeprövning genomföras på grundval av avkommornas officiella resultat
från något eller några av följande moment:
-

Premieringar
Kvalitetsbedömningar
Unghästtest
Bruksprov
Officiella tävlingar
Dragprov för brukshästar
Utställningar

För att resultat från dessa prövningsmoment ska kunna tillgodoräknas måste
dessa vara avelsvärderingsgrundande.
Uppgifter om avkommor som exporterats ska så långt som möjligt ingå i
bedömningsunderlaget. Detsamma gäller uppgifter om avkommor i utlandet,
till importerade hingstar eller hingstar vars sperma importerats, vars resultat
dokumenterats av en utländsk avelsorganisation.
I avkommeprövningen ska ingå en kontroll och bedömning av om avkommorna
är bärare av sådana defekter som anges i 3 § i Föreskrifter om ändring i
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete (SJVFS
2009:28).
5.6. Fastställande av avelsvärde
Ett avelsvärde fastställs vanligen första gången när hingsten genomgått
individprövning. Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med
tillfredsställande tillförlitlighet beräknas ett nytt avelsvärde. Detta justeras efter
hand som antalet avkommor med bedömningsbara resultat ökar. En
avelsvärdesklass efter avkommebedömning ersätter individprövningsklass.
Ju större avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn ska tas
till härstamnings- och individprövning.
Hingstar som avelsvärderats enligt rasvisa bestämmelser tilldelas en
avelsvärdesklass på grundval av individ och/eller avkommeprövning.
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Avelsvärdesklassen kan tidsbegränsas, samt höjas eller sänkas. Vilka
avelsvärdesklasser som tillämpas inom en ras avgörs av rasvisa bestämmelser.
Hingstar som godkänns enligt rasvisa bestämmelser utan någon bedömning av
prestation kan endast tilldelas den lägsta godkända individklassen för rasen.
5.7. Avelsvärderingsnämndens beslut
Avelsvärderingsnämnden kan lämna ett muntligt beslut om resultatet av
individprövningen eller avkommeprövningen när sista prövningsmomentet är
slutfört. Ett skriftligt beslut med resultat från individprövningen och/eller
avkommeprövningen samt avelsvärderingsbeviset i original tillsänds berörd
hingstägare snarast efter nämndens beslut. Beslutet ska innehålla en
motivering, datum för beslutet samt besked om hur överklagande till SH:s
besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller även när nytt beslut om avelsvärdering har
fattats.
5.8. Avelsvärderingsbevis
Avelsvärderingsbevis utfärdas av avelsvärderingsnämnden och tilldelas hingsten
när denne genomgått fullständig individprövning eller avkommeprövning. För
hingstar som ej genomfört alla moment i avelsvärderingen utfärdas ett protokoll
vid påbörjad avelsvärdering. Avelsvärderingsbeviset ska grunda sig på senaste
meddelade beslut om avelsvärdering och ska innehålla följande uppgifter om
hingsten:
-

UELN-nummer, då detta saknas används registreringsnummer
Namn
Ras
Chipnummer
Härstamning
Signalement
Uppfödare
Nuvarande ägare
Resultat av exteriörbedömning
Mått
Prestationer
Hälsotillstånd
Nedärvning av defekter i förekommande fall
Resultat från avkommeprövning i förekommande fall
Sammanfattande avelsvärdesklass

Beviset ska även innehålla uppgifter om utfärdare, plats och datum för beslut.
Kopior av avelsvärderingsbeviset arkiveras av SH. Rasföreningen erhåller en
kopia på beslutet.
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6. Krav för att hingst ska få användas i avel
För att hingst ska få användas för avel krävs:
-

att hingsten är blodtypad/DNA-testad.
att importerad hingst alternativt hingst som har vistats utomlands har
genomgått CEM-test med negativt resultat.
att hingsten ej nedärver defekt (vissa undantag förekommer, se
Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS
2004:22) om avelsarbete (SJVFS 2009:28).

För hingst i seminverksamhet gäller dessutom att dessa omfattas av
Jordbruksverkets föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur (SJVFS 2015:1).
Rasförening kan dessutom själv ställa upp regler för olika typer av
betäckningslicenser etc., vilket inte regleras av detta reglemente.
6.1. Betäckningsrapportering
Hingstens samtliga betäckningar ska rapporteras enligt SH:s anvisningar.
Fullständigt ifyllda betäckningsrapporter redovisas till SH senast den 30
september under betäckningsåret. Försenad rapportering innebär att
rapporteringen klassas som ogiltig.

7. Avelsvärderingstillfällen

7.1. Ordinarie avelsvärdering
SH ordnar minst årligen avelsvärdering av alla därtill berättigade hingstar. Till
ordinarie avelsvärdering kan i tillämpliga fall även hänföras bruksprov och
utställning. Till avelsvärdering kan även tidigare avelsvärderade hingstar kallas
för prövning, vilket regleras i rasvisa krav och defektlistan, moment 5.3.1 i
denna skrift.
7.2. Besiktning i samband med sommarpremiering
För hingstar av vissa raser gäller att de mellan de ordinarie
avelsvärderingstillfällena enligt de rasvisa bestämmelserna även ska visas på
sommarpremiering för kontroll av allmän sundhet och hudkvalitet. Denna
besiktning utförs av ordinarie premieringsförrättare på sommarpremiering. Vid
eventuella anmärkningar ska hingsten visas för förnyat tillstånd vid
nästkommande ordinarie avelsvärdering. Samma gäller för hingst som omfattas
av denna bestämmelse men som uteblir från sommarpremiering. Hingstarna
visas då exteriört och veterinärt om tidigare godkänt bruksprovsresultat eller
jämförbar meritering är genomförd.

8. Regler för rasvisa bestämmelser

I den mån mer detaljerade bestämmelser ska gälla för någon ras inom ramen för vad
detta reglemente föreskriver ska det framgå av bilagda rasvisa bestämmelser. Dessa
ska för att gälla utarbetas och antagas av rasförening som anlitat SH som
13

avelsorganisation. De rasvisa kraven fastställs av SH:s styrelse. Skulle osäkerhet om
tolkningen föreligga kan nämnden konsultera SH.

9. Särskilt om fruktsamhetskontroll

Sammanställda resultat av inrapporterade betäckningar granskas av SH samt
ordförande och veterinärledamot i aktuell avelsvärderingsnämnd. I enlighet med
defektlistan föranleder lägre fölningsprocent än 40 särskild kontroll av
betäckningsrapporteringen och beslut om spermaundersökning eller eventuell övrig
undersökning. Även hingstar med årligen upprepad fölningsprocent under 50 kan
föranleda beslut om särskild undersökning eller utredning. Erhållna undersökningsresultat redovisas för avelsvärderingsnämnden i sin helhet, vilken har att
fatta beslut om ytterligare åtgärder i form av vidare undersökningar, begränsningar i
användningen eller tagande ur avel.

10. Redovisning av resultat

SH ska genom officiell publicering av hingstars kvalitetsklasser årligen tillkännage
samtliga för avel godkända hingstar med resultat, både vad avser enskilda hingstars
avkommeresultat och övergripande rasstatistik.

11. Dispens från gällande regler

Avelsvärderingsnämnden, berörd rasförening eller hingstägare kan ansöka om
dispens från gällande krav om särskilda skäl föreligger. Över sådan dispensansökan
ska alltid avelsvärderingsnämndens och i förekommande fall bruksprovsdomaren
samt rasförening beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om dispens fattas av SH:s
styrelse.

12. Överklagan av avelsvärderingsresultat

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått denne emot och
beslutet kan överklagas.
Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som
överklagas, den ändring i beslutet som begärs och de omständigheter som åberopas
till stöd för begäran om ändring. Skrivelsen ska vara SH tillhanda inom tre veckor
från den dag klaganden fick del av beslutet. Inom SH remitteras överklagan för
yttrande till den avelsvärderingsnämnd som bedömt hingsten och till berörd
rasförening eller sammanslutning av dessa, samt vid behov även yttrande från
veterinärmedicinskt och/eller genetiskt råd. SH:s besvärsnämnds beslut ska grunda
sig på handlingarnas innehåll och vad i övrigt framkommit i ärendet. SH:s
besvärsnämnd är SH:s sista beslutande instans i överklagningsärenden. Eventuellt
beslut om ombedömning verkställs efter anvisningar från SH:s kansli. Klaganden
eller annan berörd ska underrättas om innehållet i nämndens beslut och om hur
denne kan överklaga det.
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Besvärsnämndens handlingar ska omfatta själva överklagan samt till SH inkomna
remissyttranden.

13. Ansvar för lämnade uppgifter

SH ansvarar inte för att uppgifter i skriftliga handlingar, som har lämnats in till SH,
är autentiska och fullständiga. Inte heller för sådana uppgifter i den mån de tagits in
i register.

14. Underrättelse om beslut

En sökande, klagande eller annan part ska underrättas om innehållet i det beslut
varigenom besvärsnämnden avgör ärendet. Parten behöver dock inte underrättas om
det är uppenbart obehövligt.

15. Jäv

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 tillämpas vid avelsvärdering av
hingstar.
Förvaltningslagens regler beträffande jäv:
"11 § Den som ska handlägga ett ärende är jävig
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon
eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra
synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång,
3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en
annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i
den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken,
eller
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som
inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.
Exempelvis föreligger jäv då:
- Domare, dennes make/maka/sambo eller dennes nära släkting (föräldrar, barn
eller syskon) ägt, tränat eller under längre tid haft aktuell häst uppstallad.
- Domare under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell hästs far eller mor.
- Domare anser sig själv jävig.
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Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska
självmant ge det till känna.”

16. Hingstägarens skyldigheter och rättigheter

Hingstägare har rätt att på de grunder som anges i moment 12 - Överklagan av
avelsvärderingsresultat, överklaga beslut eller enligt moment 11 - Dispens från
gällande regler, söka dispens. Hingstägare kan däremot ej ställa ekonomiska anspråk
på SH eller någon av dess medlemsorganisationer föranledda av resultat i
avelsvärdering eller eventuella felaktigheter i densamma.
Det är varje hingstägares skyldighet att känna till och följa de föreskrifter och regler,
som utfärdats av Jordbruksverket och den avelsorganisation, som reglerar
avelsvärdering av hingstar om vederbörande hingstägare önskar delta i
avelsvärdering anordnad eller sanktionerad av SH.
Det är även hingstägarens skyldighet att i samband med anmälan av hingst för
avelsvärdering lämna så fullständiga och riktiga uppgifter som möjligt. Ej utelämna
någon information som kan påverka bedömningen av aktuell hingst såsom dolda fel,
pågående medicinering, utförd operation eller behandling. Hingstägare har
rapporteringsskyldighet, enligt Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete (SJVFS 2009:28), om hingst har defekt
eller nedärver defekt under tid då hingst verkar i avel. I samband med
hästägarförsäkran ska hingstägaren intyga att otillbörlig medicinering eller
behandling ej skett. En hingstägare ska så snart stoägaren fullgjort sina skyldigheter,
enligt det mellan parterna ingångna avtal om betäckning av stoet, överlämna
betäckningsrapport i undertecknat skick till stoägaren.
Innehavare av hingst som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller ej
erlägger de avgifter som SH:s styrelse beslutat om kan vägras en rättighet, som
följer av detta reglemente, eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss
tid eller tills vidare uteslutning från SH:s arrangemang. Beslut om uteslutning fattas
av SH:s styrelse efter det att berörd hingstägare underrättats av SH om förhållandet
och givits möjlighet att klarlägga aktuella omständigheter och fullgöra sina
skyldigheter.
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17. Rasvisa bestämmelser
18.

American Curly

INDIVIDPRÖVNING
Härstamning
Införd i svensk grundstambok och uppfyller därmed härstamningsmässiga krav.
Släthåriga hingstar kan ej avelsvärderas då pälsens lockighet är ett grundkrav för
hingstar.
Hälsotillstånd
Hingsten ska vara veterinärt godkänd.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Mått
Hingsten ska mätas avseende mankhöjd. Önskvärd mankhöjd är 145 cm-160 cm, dock ej
under 140 cm och ej över 162 cm. Hingst lägre än 140 cm eller högre än 162 kan ej
godkännas enligt rasvisa krav.
Färg
Alla färger är tillåtna.
Bruksprov
Kör- och/eller ridprov genomförs enligt grundkraven i detta reglemente. Hingstar fyra år
och äldre ska genomföra godkänt kör- och/eller ridprov för att tilldelas avelsvärdeklass.
Som godkänt bruksprov räknas även genomförd tävling med godkänt resultat på lägst
lokal nivå i officiell tävling enligt Ridsportförbundet eller på lägst D-nivå för ridtävling
inom WRAS.
Avelsvärdeklass B
Tilldelas hingst vid lägst 3 års ålder som erhållit minst 38 poäng exteriört, ingen
delpoäng under 6. Hingst som tilldelats lägre poäng kan vid särskilda skäl, så som
härstamning, tilldelas avelsvärdesklass B. Avelsvärdesklass B tilldelas för ett år.
Avelsvärdeklass AB
Tilldelas hingst som uppfyller minimikrav för kvalitetsklass B och har genomfört
godkänt bruksprov eller har tävlingsmeriter i officiell tävling.
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AVKOMMEPRÖVNING
Värdebokstav A
Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B. Har lämnat 8 bedömda avkommor 1 år eller
äldre som är införda i grundstambok avdelning I eller II. Minst 3 av dessa 8 avkommor
ska uppfylla något av följande krav:
• Hingst godkänd enligt rasvisa bestämmelser.
• AB-premierat sto.
• Riksstambokfört sto med lägst 40 p exteriört.
• Valack visad med minst 40p exteriört på utställning eller sommarpremiering
Elit (kan utdelas så länge avkomma finns i livet)
Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B. Har minst 15 bedömda avkommor införda i
grundstambok avdelning I eller II, varav minst 5 av dessa avkommor som uppfyller
något av följande krav:
• Hingst godkänd enligt rasvisa bestämmelser.
• AB-premierat sto.
• Riksstambokfört sto med lägst 40 p.
• Valack visad med minst 40p exteriört på utställning eller sommarpremiering
Värdebokstav C
Har lämnat minst 15 bedömda avkommor införda i grundstambok avd 1 och ingen av
dessa avkommor har uppnått minst 38 poäng exteriört.
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19.

Irish Cob

Individprövning
Hingst kan individprövas från och med tre års ålder.
Härstamning
Hingsten ska vara införd i svensk grundstambok med minst känd far och mor för att
erhålla avelsvärderingsbevis och avelsvärdesklass. Hingstar utan känd stam erhåller ett
protokoll från avelsvärderingen, men ingen avelsvärdesklass.
Hälsotillstånd
Veterinärintyg F142, där även böjprov ingår ska utfärdas av veterinär.
Intyget ska vid första avelsvärderingstillfället inte vara äldre än 6 månader. Vid
misstanke om defekter i ben och hov ska adekvat utredning göras. Hänsyn ska tas till
bakgrund, ålder och användning. Bedömning sker efter Svenska Hästavelsförbundets
defektlista.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Färg
Alla färger är tillåtna.
Behåring
Hingstens behåring bedöms, om möjligt i samråd med rasledamot/rasrepresentant,
enligt skalan:
Utmärkt 10
Mycket bra 9
Bra 8
Ganska bra 7
Godkänd 6
Med tvekan godkänd 5
Ej fullt godkänt 4
Ganska dåligt 3
Dåligt 2
Mycket dåligt 1
Saknas 0
Mått
Hingst ska mätas med avseende på mankhöjd. Godkänd mankhöjd är upp till 170 cm.
Hingst över 170 cm kan ej tilldelas högre poäng än 7 på bedömningspunkten ”rastyp”.
Hingst ska klassificeras som medeltung eller tung.
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Bruksprov
Kör- och/eller ridprov enligt grundkrav, i direkt anslutning till avelsvärderingen, krävs
för hingstar fem år och äldre. Bruksprov för hingstar bedöms som godkänt eller icke
godkänt, där resultat under 38 poäng räknas som icke godkänt. Ingen delpoäng får vara
under 4.
Som godkänt bruksprov räknas även tävlingsresultat på lägst lokal nivå i officiell
tävling:
- Godkänd dressyrkörning i Lätt klass
- 50 % av maxpoängen erhållna i en dressyrtävling i lägst Lätt C.
- Felfri runda i hoppning Lätt D för ponny, eller 0,90 m för häst.
Avelsvärdesklasser individprövning
G
tilldelas tre- och fyraårig hingst som erhåller minst 40 exteriörpoäng, ingen delpoäng
under 7, samt lägst delpoäng 8 på rastyp och 8 på behåring.
B
tilldelas hingst fem år och äldre som uppfyller kraven för G, samt utfört godkänt
bruksprov.
AB
tilldelas hingst som uppfyller kraven för B, samt erhållit lägst 42 exteriörpoäng och 42
poäng eller högre på bruksprovet.
Kvalitetsklass 0
tilldelas hingst som inte uppfyller rasvisa krav.

AVKOMMEPRÖVNING
Hingst som lämnat minst 15 avkommor som är visade vid lägst tre års ålder, ska
avelsvärderas med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas avelsvärdesklass A,
ELIT eller C
Avelsvärdesklasser vid avkommeprövning
A
tilldelas hingst som visat god förärvning - minst 15 visade avkommor varav 60 % ska ha
uppnått 38 poäng eller mera vid exteriörbedömning.
ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)
tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor i flera av de
kategorier som meriterar rasen.
20

För att kunna tilldelas ELIT ska kraven för avelsvärdesklass A vara uppfyllda samt
antingen tre utav ovanstående stoavkommor vara avelsvärderade med AB eller tre
diplomston, eller en hingst avelsvärderad med B samt ett diplomsto.
C
tilldelas hingst som har visat mindre god förvärvning om erforderligt underlag finns för
att säkerställa bedömningen. Detta bedöms av avelsvärderingsnämnden i samråd med
representant från SFIC.
Visningskrav
Hingst ska visas för sundhetskontroll vart tredje år inom föreskriven tid, vid
sommarpremiering, riksutställning eller vid ordinarie avelsvärdering för hingstar.
Hingst som ej visats för sundhetskontroll, måste visas veterinärt på ordinarie
avelsvärdering för att återfå sin avelsvärdesklass.
Övrigt
Hingst ska visas i sin naturliga behåring.
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20.

Rysk Basjkir

INDIVIDPRÖVNING
Härstamning
Införd i svensk grundstambok avd I eller II.
Temperament
I samband med veterinärens bedömning av hälsotillstånd gör denne även en
bedömning av hingstens temperament, som betygsätts med 1-10 poäng. Någon gräns
för godkännande finns inte.
Mått
Hingst ska mätas med avseende på mankhöjd. Ingen storleksgräns för godkännande
finns.
Färg
Alla färger kan förekomma.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Bruksprov
Treåriga hingstar ska ej genomgå bruksprov. Hingstar visade vid tre års ålder
måste vid tidigast fyra och senast fem års ålder återkomma till ordinarie avelsvärdering
för rasen för att genomföra rid- eller körprov för att tilldelas permanent
avelsvärdesklass. Hingstar fyra år och äldre ska genomgå godkänt kör- eller ridprov
enligt grundkraven för att vara avelsvärderad.
Avelsvärdesklass
Avelsvärdesklass G
Tre- och fyraårig hingst kan tilldelas tillfällig avelsvärdesklass. De tilldelas
avelsvärdesklass G till och med det år de fyller fyra år, förutsatt att ingen delpoäng är
under 6 vid den exteriöra bedömningen. Om hingst med tillfällig avelsvärdesklass inte
återkommer för bruksprov senast det år han blir fem år måste han åter genomgå alla
moment i avelsvärderingen för att kunna avelsvärderas.
Permanent avelsvärdesklass
Hingst, som genomfört samtliga moment, tilldelas permanent avelsvärdesklass.
Bruksprovspoängen och exteriörpoängen avgör vilken permanent avelsvärdesklass
hingsten erhåller. Se tabell nedan.

22

Exteriörpoäng:
>=38
35-37

30-34

<=29

Bruksprovspoäng:
>= 38
KL I

KL II

KL III

KASS

35-37

KL I

KL II

KL III

KASS

30-34

KL II

KL II

KL III

KASS

<=29

KL II

KL III

KASS

KASS

AVKOMMEPRÖVNING
Värdebokstav A
Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass I eller II.
Har lämnat minst 15 avkommor införda i grundstambok avdelning I. Minst 5 av dessa
avkommor ska uppfylla något av följande krav:
• Hingst godkänd enligt rasvisa bestämmelser.
• AB-premierat sto.
• Riksstambokfört sto med lägst 40 p exteriört.
• Valack visad med minst 40 p exteriört på utställning eller sommarpremiering
Elit (kan utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass A.
Har lämnat minst 30 avkommor införda i grundstambok avdelning I. Minst 8 av dessa
avkommor ska uppfylla något av följande krav:
• Hingst godkänd enligt rasvisa bestämmelser.
• AB-premierat sto.
• Riksstambokfört sto med lägst 40 p.
• Valack visad med minst 40 p exteriört på utställning eller sommarpremiering

23

21.

Shagya-Arab

Hingst kan införas i Riksstambok efter individprövning enligt nedanstående krav.
Avelsvärdering för stambokföring kan ske när hingst är 3 år eller äldre och kan
upprepas, dock ej samma år.

INDIVIDPRÖVNING
Färg
Skimmel, brun, svart, fux.
Härstamning
Hingst ska vara införd i svensk grundstambok avd Ia eller Ib. (För att hingst ska kunna
införas i Hingstbok I eller i dess bilaga måste båda föräldrarna vara införda i Hingstresp. Stobok I eller i dess bilagor.)
Hingst av rasen arabiskt fullblod (ox) ska vara införd i av World Arabian Horse
Organizations (WAHO) godkänd stambok och registrerad i Sverige.
Hälsotillstånd
Hingst ska vara veterinärt godkänd enligt Svenska Hästavelsförbundets (SH)
hingstreglemente.
Mått
Hingst ska mätas avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång.
Mankhöjden måste vid avelsvärderingen vara minst 154 cm för att hingsten ska kunna
tilldelas avelsvärdesklass B eller högre
Exteriörbedömning
Hingst ska visas vid hand samt lös i ridhus.
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingst enligt 10-gradig skala och i följande
sju bedömningsgrupper:
Typ:
Rastyp och könskaraktär (samlat intryck), huvud, ögon,
utstrålning
Kroppsbyggnad:
Exteriör, hals, bog, överlinje inklusive manke och svansens hållning, bålens djup och bredd
Ben:
Benstommens styrka och grovlek, ledgångar,
benställning
och rörelsernas korrekthet
Skritt:
Steglängd, takt (fyrtakt), energi och korrekthet
Trav:
Steglängd, schwung, elasticitet, takt (tvåtakt),
korrekthet
Galopp:
Steglängd, bakdelsaktivitet, takt (tretakt), korrekthet
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Löshoppning:
ryggverksamhet

Hopptalang, taxerings- och hoppförmåga,

Löshoppningen genomförs enligt domarens anvisningar med hjälphinder 0,60 m högt
samt en oxer. Efter sex till åtta språng ska oxerns höjd ligga på max 1,20 m med en
maxlängd på 1,00 m. Hinderavstånd 6,70 - 7,20 m anpassas efter hingstens storlek och
galopp.
Observera att de angivna höjderna är maxhöjder och att hindren höjs i samråd med
ägaren/visaren. Hingsten kan om domaren så anser testas över högre hinder med
ägarens/ visarens medgivande.
•
•

•

Hingst över 10 års ålder behöver inte löshoppa (60-poängsskala, lägst 42
poäng).
Hingst som vid avelsvärdering erhållit lägst 49 poäng (70-poängsskala)
med en genomsnittspoäng på minst 7 och ingen delpoäng under 5, kan inte
få sin poäng sänkt vid upprepade bedömningar.
Hingst som erhåller en genomsnittspoäng lägre än 7 vid avelsvärderingen,
inte fullföljer tävlingsmeriteringen eller vars mankhöjd är mindre än 154
cm vid avelsvärderingen är ej godkänd enligt rasvisa bestämmelser.

Shagya-arabhingst godkänd i annat ISG- land.
Hingst som är godkänd i annat ISG-land vars nationella Shagya-arabförening är
fullvärdig medlem i Internationale-Shagya-Araber Gesellschaft (ISG) ska vid varje
individprövningstillfälle inte poängbedömas utan endast erhålla verbal skriftlig
beskrivning och kan endast kasseras veterinärt.
Följande krav måste vara uppfyllda:
Hingsten ska vara införd i införd i Stallion-Book I eller Appendix to Stallion-Book I,
upprättad enligt ISG:s regelverk RZBO, likvärdig med SH:s Riksstambok Hingstbok I eller
i dess bilaga.

Avelsvärdesklasser
B
Tilldelas hingst som erhållit:
- lägst 49 poäng (70-poängsskala) exteriört inklusive löshoppning eller 42 poäng (60poängsskala) exteriört exklusive löshoppning, med en genomsnittspoäng på minst 7
och ingen delpoäng under 5 eller
- hingst som är exteriört godkänd i annat ISG-land enligt ovan. För att hingst ska kunna
införas i Hingstbok I eller dess bilaga måste mankhöjden vid avelsvärderingen vara
minst 154 cm.
Avelsvärdeklass B tilldelas endast under en begränsad period till dess godkänd
tävlingsmeritering är genomförd.
För arabiska fullblodshingstar krävs ett godkänt prov före användning till avelsändamål.
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AB
Tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för avelsvärdeklass B och har genomfört
godkänd tävlingsmeritering eller bruksprov utomlands

Kvalitetsklasser
Ingen delpoäng under 5
Kvalitetsklass
I; genomsnittspoäng minst 7,5
II; genomsnittspoäng minst 7,0

50poängsskala
38 – 50
35 – 37

60poängsskala
45 – 60
42 – 44

70poängsskala
53 - 70
49 - 52

Tävlingsmeritering
Hingst som godkänts exteriört som 3-, 4- eller 5-åring ska utföra proven före utgången
av det kalenderår då hingsten uppnår 6 års ålder. Hingst som godkänts exteriört som 6åring eller senare ska utföra proven före utgången av det kalenderår som följer efter det
år då hingsten tilldelats avelsvärdeklass B.
Något av nedanstående alternativ ska uppfyllas:
Samtliga rids vid officiell tävling för häst, ”H”.
Alternativ 1:
Dressyr: 60 % av maxpoäng vid minst ett tillfälle i lägst klass Lätt B.
och
Hoppning: 0 hinderfel i grundomgång vid minst ett tillfälle i lägst klass 1.10/LB
(tidsfel godtas)
Alternativ 2:
Fälttävlan: Genomfört lägst 100 klass vid minst två tillfällen, med 60 % av maxpoäng i
dressyrprov samt 0 hinderfel i hoppningsprov och uthållighetsprov (tidsfel godtas).
Alternativ 3:
Dressyr: 60 % av maxpoäng vid minst tre tillfällen i lägst klass Lätt B.
Alternativ 4:
Hoppning: 0 hinderfel i grundomgång vid minst tre tillfällen i lägst klass 1.10/LB
(tidsfel godtas).
Alternativ 5:
Distans: Genomfört minst tre godkända ritter i lägst klass 50 km.
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Alternativ 6:
För arabisk fullblodshingst kan ovanstående ersättas av galoppresultat med ett
handicaptal på minst 58 kg.
Alternativ 7:
Proven kan även avläggas i annat ISG-land enligt ”Tävlingsmeritering för importerad
hingst.
Hingst som inte fullföljer provet inom den föreskrivna tiden beviljas automatiskt ett
extra provår, men har inte betäckningstillstånd under tiden.
Tävlingsmeritering för importerad hingst
Tävlingsmeritering för importerad shagya-arabhingst eller arabisk fullblodshingst som
godkänts exteriört sker enligt ovanstående.
Kan ersättas med något av följande, avlagt i ett av ISG fullvärdigt medlemsland:
- motsvarande utländska tävlingsresultat
- godkänt bruksprov enligt ISG-modell
- att hingsten vid ett stationsbruksprov uppnått en totalpoäng på minst 80 eller en
delpoäng på minst 100 i något av proven ridbarhet eller hoppning
Kontroll och redovisning
För kontroll och redovisning av ovanstående resultat erhåller hingstägaren av SShF ett
så kallat ”Bruksprovskort” där tävlingssekretariatet på tävlingsplatsen fyller i resultatet,
vilket domaren intygar. Även protokoll från dressyrprov ska redovisas. Hingstägare som
saknar ”Bruksprovskort” ska verifiera resultat med resultatutskrift från Svenska
Ridsportförbundet (SvRF) eller motsvarande. Allt ska kunna verifieras och vid behov ska
anmälan kompletteras med översättningar till svenska. Insändes efter avslutat prov till
SH:s Avelsvärderingsnämnd.
Införsel av hingstsperma från annat ISG-land för semin
Det tillkommer alltid stoägaren att ta reda på de regler som gäller för införsel av
hingstsperma
från annat ISG-land hos Statens Jordbruksverk (SJV), samt att själv kontrollera och få
verifierat att aktuell hingst är införd i Stallion-Book I eller Appendix to Stallion-Book I,
upprättad enligt ISG:s regelverk RZBO.
Förärvningspoäng
Vid beräkning av förärvningspoäng gäller något av alternativen för respektive poäng.
Bästa
merit gäller, dvs. varje individ kan bara få en av nedanstående delpoäng.
Vid beräkning av poäng som underlag för hingstens eller stoets avelsvärdesklass läggs
avkommornas sammanlagda förärvningspoäng samman med hingstens/stoets egna
poäng.
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B- eller AB-premierad hingst eller sto som uppfyller kraven för A kan direkt även prövas
för ELIT. Hingsten/stoet tillgodoräknas då A-poängen som eget värde i beräkningen.
Poäng för hoppning, dressyr och fälttävlan ska förvärvas vid Elit, Nationell, Regional
eller Lokal tävling. Poäng för körning ska förvärvas vid Elit, Nationell, Regional eller
Lokal tävling och som dessutom är komplett med dressyr, maraton och precision.
Placeringspoäng avser totalresultatet, vilket medför att vid spannkörning en och samma
häst måste genomföra samtliga moment för att placeringspoäng ska räknas. Begreppet
internationell används i betydelsen mellanstatlig - utan geografisk begränsning - såsom
Världsmästerskap och andra tävlingar öppna för internationell elit.
Även utländska meriter kan ge förärvningspoäng i de fall meriterna kan anses
jämförbara med svenska resultat.
AVKOMMEPRÖVNING
Värdebokstav A (kan utdelas postumt)
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdeklass AB samt har lämnat minst 15
avkommor (minst 9 dygn gammalt föl) varav minst 10 med för rasen stamboksberättigad
härstamning. Av dessa 10 ska 3 ha minst 4 poäng vardera enligt ”Förärvningspoäng”.
Minimikrav för hingstens och avkommans sammanlagda förärvningspoäng är 40.
Värdebokstav ELIT (kan utdelas postumt)
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdeklass AB samt har lämnat minst 25
avkommor (minst 9 dygn gammalt föl) varav minst 15 med för rasen stamboksberättigad
härstamning. Av dessa 15 ska 5 ha minst 4 poäng vardera och 1 ska ha minst 5 poäng
enligt ”Förärvningspoäng”. Minimikrav för hingstens och avkommans sammanlagda
förärvningspoäng är 65.
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Förärvningspoäng (* Enligt fastställt reglemente)
1poäng Avkomma utan meriter.
Sto med avelsvärdeklass B och lägst klass II.
Lägst 35 poäng eller lägst klass II vid avelsvärdering vid lägst 4 års ålder.
Lägst 38 poäng eller lägst klass I vid avelsvärdering vid 1-3 års ålder.
2poäng Lägst 38 poäng i utställningsklass för 1-2-3-åriga hingstar
eller ston eller valack-klass vid utställning anordnad av SShF*.
Ridskolehäst som förtjänstfullt deltagit i regelbunden lektionsverksamhet i minst tre
år verifierat genom intyg utfärdat av ridskolechef.
Sto med avelsvärdeklass B och lägst klass I.
Lägst 38 poäng eller lägst klass I vid avelsvärdering vid lägst 4 års ålder.
Lägst 38 poäng i utställningsklass för hingst eller sto (fyra år och äldre) vid utställning
anordnad av SShF*.
3poäng Vinnare av championat för valack, 1 år och äldre vid utställning anordnad av SShF*.
Vinnare av championat hingst eller sto 1-3 år vid utställning anordnad av SShF*.
Placering i hoppning klass 1.00/LC eller dressyr lätt C.
Genomförd officiell körtävling, alla tre momenten dressyr, maraton och precision.
Genomförd officiell fälttävlan, alla tre momenten dressyr, terrängprov och hoppning.
Genomförd officiell D-tävling i western.
Hingst med avelsvärdeklass B och lägst klass II.
Sto med Avelsdiplom.
Sto med avelsvärdeklass AB.
Lägst 40 poäng i utställningsklass vid utställning anordnad av SShF*.
Vinnare av championat för hingst eller sto (fyra år och äldre) vid utställning anordnad
4poäng av SShF*.
Placering i hoppning klass 1.10/LB eller dressyr lätt B.
Placering i fälttävlan 90 klass.
Placering i körning lätt klass.
Placering i distans 50-79 km.
Placering i D-tävling western.
Hingst med avelsvärdeklass B och lägst klass I.
Sto med avelsvärdeklass A.
Placering i hoppning klass 1.20/LA eller dressyr lätt A.
5poäng Placering fälttävlan 100 klass.
Placering körning medelsvår klass.
Placering i distans 80-129 km.
Placering i C-tävling western.
Hingst med avelsvärdeklass AB.
Sto med avelsvärdeklass ELIT.
6poäng Placering i hoppning/dressyr/fälttävlan medelsvår klass.
Placering i körning i svår klass.
Placering i distans 130 km eller mer.
Hingst med avelsvärdeklass A.
7poäng Placering i hoppning/dressyr/fälttävlan svår klass.
Placering i B-tävling western.
Hingst med avelsvärdeklass ELIT.
8poäng Placering i internationell klass.
Placering i A-tävling western.
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22.

Shire och Clydesdale

INDIVIDPRÖVNING
Härstamning
Hingst ska ha godkänd härstamning i minst 4 led, införd i svensk grundstambok avd I.
Hälsotillstånd
Hingst ska vara veterinärt godkänd i enlighet med SHs defektlista.
Defektlista
Enligt SHs allmänna defektlista med undantag för:
-

-

Hovbroskförbening. Vid misstanke (avelvärderingnämndens veterinär som avgör)
krävs röntgen.
- om > 1 brosk är måttligt -kraftigt förbenat.
Kass/ kass för avel
- om lindrig förbening förekommer
1:a.
Påtagligt vida hovar
1:a
Glasöga
kass

Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Mått
Hingst ska vid individprövning mätas avseende mankhöjd, bröstomfång,
skenbensomfång och skenans bredd (skjutmått). Måttet mäts på skenan från sidan på
smalaste stället.
Mankhöjden för Shire bör ej understiga 173 cm, bröstomfång från 183 cm.
Mankhöjden för Clydesdale bör ligga mellan 173 cm och 185 cm.
Färger Shire
Endast svart, svartbrun, brun, mörkbrun och avblekbar skimmel är tillåtna.
Färger Clydesdale
Att föredra är de traditionella färgerna mörkbrun och brun med vit strimbläs och fyra
vita helstrumpor. Vanligt förekommande är också fux, svart, ljusbrun och stickelhåriga
varianter av dessa. Skimmel är accepterat men ovanligt.
Bruksprov
Bruksprov utförs enligt SH:s hingstreglemente punkt 5.2.4
Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment 1-5 med poäng mellan 1-10.
Totala poängen läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng ska för
godkännande bli lägst 5.
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Avelsvärdesklasser
B
tilldelas treårig hingst som erhållit lägst 40 poäng exteriört och ingen delpoäng
under 7.
AB
tilldelas hingst som, vid lägst fyra års ålder, uppfyller minimikraven för B samt har ett
genomfört godkänt bruksprov.
AVKOMMEPRÖVNING
Hingst som lämnat minst 15 avkommor, visade i Sverige vid lägst tre års ålder, ska
avelsvärderas med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas kvalitetsklass C, A
eller ELIT. Avelsvärdet kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl
finns, avkommegrupp bedömas tidigare. Hingst med minst 30 registrerade avkommor,
de 4 senaste åren ej medräknade, ska avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor
även om icke 15 av dem visats.
Till avkommeprövad hingst som tilldelats avelsvärdesklass A eller ELIT ges endast ett
exteriört utlåtande (poäng ges ej).
Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:
- I Sverige godkända hingstar.
- Hingstar som i England erhållit Premium-titel.
- Diplomston
- AB-, A- eller ELIT-premierade ston.
- Avkommor placerad i officiell ridtävling lägst Lätt B, bruksridnings-,
brukskörnings-, plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikt- mästerskapsklass
eller vid regional körtävling, samt erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst 3 års
ålder.
- Deltagare i stoklassen vid National horse show vid lägst tre års ålder och deras
resultat.
- Avkommor som varit reserv eller kvalificerad, i stoklassen, till Shirehorse of the
year show, vid lägst tre års ålder.
A
tilldelas hingst som visat mycket god förärvning.
ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)
tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med kvalifikationer
i flera av de kategorier som meriterar rasen.
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C
tilldelas hingst som visat mindre god förärvning.
Visningskrav
Hingst ska, till och med tio års ålder, visas för sundhetskontroll vart annat år inom
fastställd tid, vid sommarpremiering, riksutställning eller vid ordinarie avelsvärdering
för hingstar.
Hingst som ej visats för sundhetskontroll, måste visas veterinärt på ordinarie
avelsvärdering för att återfå sin avelsvärdesklass.

32

23.

Kigermustang

INDIVIDPRÖVNING
Hingst, 3 år eller äldre införd i svensk grundstambok avd I är visningsberättigad.
Mått:
Mankhöjden önskvärt mellan 142-158 cm.
Färg
Olika variationer av blackanlaget, dessutom förekommer brun och svart. Vita tecken på
benen får maximalt nå en omfattning av 3/4 strumpa och på huvudet godkänns bläs
men ej lykta. Vita fläckar på kroppen eller stickelhår är ej önskvärt.
Hälsotillstånd
Hingsten ska vara veterinärt godkänd enligt SHs defektlista.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Bruksprov
Hingstar fyra år och äldre ska genomföra godkänt ridprov enligt grundkrav för att
tilldelas avelsvärdeklass.
Avelsvärdesklasser
B
Tilldelas 3-årig hingst som erhållit minst 38 poäng exteriört, ingen delpoäng
under 6.
AB
Uppfyller minimikrav för kvalitetsklass B. Godkänt bruksprov eller
tävlingsmeriter i officiell tävling. Se allmänna bestämmelser moment 5.2.4.
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24.

Haflinger

INDIVIDPRÖVNING
Haflingerhingst kan individprövas tidigast det år den fyller 3. Hingst införd i svensk
grundstambok avd I är visningsberättigad.
Härstamning
Härstamningskontroll utförs före avelsvärdering av avelsvärderingsnämndens
ordförande på underlag insänt av hingstägaren och kontrollerat av registrator.
Hälsotillstånd
Hingst ska godkännas veterinärt i enlighet med SH:s defektlista.
Mått
Hingst ska mätas avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Gällande
officiellt mätintyg godtas.
Minst.
Max
Mankhöjd
137cm
154 cm
Bröstomfång
165cm
Skenben
18 cm
22 cm
Hingst som är lägre än 137 cm eller högre än 154 cm kan inte få högre än 8p på
bedömningspunkten rastyp.
Hingst vars skenbensmått ligger utanför min- och max-mått kan inte få högre än 8p på
bedömningspunkten ”extermiteter och rörelsernas korrekthet”.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Hingst släpps lös enskilt i ridhus för att rörelser i frihet ska bedömas. För skritt och trav
ingår detta i den ordinarie exteriörbedömningen och dess poängsättning. Däremot sätts
ett särskilt betyg på galoppen. Hingsts poäng på rörelserna fastställs inte förrän de har
visats i frihet. Poäng för galoppen ska ges, men den ska inte vara avgörande för
hingstens godkännande.
Hingst ska också visa skritt och trav vid hand på hårt underlag.
Diskvalificerande fel:
- Långa hängande öron
- vita tecken på ben över has
-två vita helstrumpor
-tre vita halvstrumpor
-fyra vita tecken på alla fyra ben (oavsett utbredning)
- Överdrivet stort huvudtecken (t.ex. lykta eller bläs där det vita går utanför ögon
och/eller båda nosvingarna)
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- Glas- och fisköga
- Vita fläckar och starkt utbredd stickelhårighet
- Tydligt förekommande svart tagel i man, svans och pannlugg
Bruksprov
Rid- och/eller körprov ska utföras av 4-åriga och äldre hingst. Rid- och/eller körprov
utförs enligt grundkraven i detta reglemente, se punkt 5.2.4.
Medelpoängen beräknas. För att godkännas ska den erhållna genomsnittspoängen vara
lägst 5, ingen delpoäng under 5. Godkänt bruksprov utfört i annat EU-land ska beaktas.
Treåriga hingstar kan göra rid –och/eller körprov.
Hingst som genomfört officiell tävling ska visas vid avelsvärdering det år då bruksprovet
skulle genomförts.
För hingst som uteblir från bruksprov ska ägaren inkomma till nämnden med
veterinärintyg om orsaken. Nämnden beslutar om giltigt förfall föreligger och om så är
fallet kan nämnden
ge möjlighet att avlägga bruksprov vid annan förrättning. I annat fall betraktas
uteblivandet som underkänt bruksprov. Om avlagt bruksprov underkänts kan nämnden
ge begränsat godkännande för ett år. Avbrutet bruksprov kan aldrig anses genomfört.
Avelsvärdesklasser efter individprövning
G
tilldelas 3-årig hingst som har uppnått 40 poäng exteriört utan någon del poäng under
7. I undantagsfall kan hingst med 39 poäng godkännas p.g.a. särskilda meriter eller
härstamning. G tilldelas gällande för ett år.
G II
tilldelas 4-årig eller äldre hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och
har fullgjort godkänt bruksprov eller har motsvarande utländska meriter.
GI
tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G II och uppfyller något av
följande villkor.
- vid något tillfälle erhållit 42 p eller högre vid avelsvärdering
- vid lägst 3 års ålder två gånger belönats med minst 41 p eller motsvarande med
minst ett års mellanrum och av olika domare på av SH avelsvärderingsgrundande
utställning med auktoriserad domare eller vid avelsvärdering
- varit placerad i officiell tävling på medelsvår nivå eller motsvarande nivå i
tävlingsgrenar godkända av Svenska Ridsportförbundet*.
- varit placerad i kör tävling motsvarande SM-klass
- motsvarande utländska meriter
0
tilldelas hingst som ej uppfyller ovanstående krav.
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Tävlingsgrenar godkända av Svenska Ridsportförbundet: Hoppning, Dressyr, fälttävlan,
körning, distans, Working Equitation, Gymkhana, voltige, reining.

*

AVKOMMEPRÖVNING
Hingst som lämnat minst 15 avkommor, visade vid lägst 3 års ålder, ska avelsvärderas
med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas kvalitetsklass C, B, A eller ELIT.
Avelsvärdet kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns,
avkommegrupp bedömas tidigare. Hingst som betäckt minst 40 ston, de 4 sista åren ej
medräknade, ska avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor även om inte 15 av dem
visats.
Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:
- i riksstambok införda hingstar
- i riksstambok införda ston
- tävlingsmeriterade avkommor som uppnått resultat enl. kraven för G I
- totalt antal poängtagande avkommor i tävlingar enligt tillgänglig officiell
statistik
- avkommors resultat vid avelsvärderingar och officiella utställningar med för
rasen auktoriserade domare.
Hänsyn ska tas till antal betäckta ston under motsvarande tidsperiod.

Avelsvärdesklasser på grundval av avkommeprövning
C
tilldelas hingst som har lämnat minst 15 visade avkommor varav 60 % vid tre års ålder
ej uppnått högre exteriörpoäng än 35.
B
se ovan, poäng mellan 35-38
A
tilldelas hingst som visat god förärvning – minst 15 visade avkommor varav 60 % ska
ha uppnått 38 p eller mera vid exteriörbedömning.
ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)
tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med kvalifikationer
i flera av de kategorier som meriterar haflinger.
Obs att även vidimerade utländska meriter kan beaktas.
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25.

Kaspisk Häst

INDIVIDPRÖVNING
Visningsberättigad är hingst från 3 års ålder införd i svensk grundstambok avd I.
Färg
Alla färger utom skäck
Mankhöjd
Mankhöjd på avelsvärderad hingst bör inte överskrida 127cm.
Hälsotillstånd
Hingst ska vara veterinärt godkänd enligt SHs defektlista.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Bruksprov
Rid- eller körprov utförs i enlighet med SHs hingstreglemente punkt 5.2.4.
Hingstägare som väljer att göra bruksprovet med sin treåriga hingst behöver inte göra
om det när hingsten är fyra år.
Fyraåriga och äldre hingstar avlägger bruksprov i samband med avelsvärderingstillfället.
Bruksprov kan ersättas med protokollskopia från genomförd officiell tävling.
Dispens för att inte utföra bruksprov kan sökas om särskilda skäl finns.
Avelsvärdesklasser individprövning
Avelsvärdesklass G
Tilldelas hingst som har minst 36 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7. Tilldelas
hingst som visas på avelsvärdering och uppfyller kraven för härstamning, färg,
mankhöjd och hälsotillstånd.
Avelsvärdesklass G II
tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort
godkänt rid- eller körprov enligt SHs hingstreglemente punkt 5.2.4
Avelsvärdesklass G I
tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G II och uppfyller något av
följande:
- vid något tillfälle erhållit 40 p eller högre vid avelsvärdering
- vid lägst 3 års ålder belönats två gånger med minst 40 p eller motsvarande med
minst ett års mellanrum och av olika domare på av avelsvärderingsgrundande
utställning med auktoriserad domare eller vid avelsvärdering.
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varit placerad i officiell ridtävling (kategori A) L:D hoppning/ L:C dressyr. (kategori B)
L:C hoppning/ L:B dressyr.
Varit placerad i officiell kör- eller galopptävling
uppnått travrekord under 3.00.0 (kat. A), 2.00.0 (kat. B) eller varit årgångsvinnare vid
kvalitetsbedömning och erhållit lägst 8.0 i gångarter, hoppning eller allround.
Eller har jämförbara utländska meriter.

AVKOMMEPRÖVNING
Hingst som lämnat minst 10 avkommor införda i grundstambok avdelning 1, visade vid
lägst 3 års ålder, ska avelsvärderas med hänsyn till avkommornas. Avelsvärdet kan
årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns, avkommegrupp
bedömas tidigare. Hingst som betäckt minst 20 ston, de 4 sista åren ej medräknade, ska
avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor även om 10 av dem ej har visats.
Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:
a I riksstambok införda hingstar
b Diplomston vid sommarpremiering
c Tävlingsponnyer som uppnått resultat enl. kraven för GI
d Totalt antal poängtagande avkommor i tävlingar enligt tillgänglig statistik
e Deltagare i kvalitetsbedömningar och deras resultat
f Deltagare vid premieringar eller övriga avelsvärderingsgrundande arrangemang.
Avelsvärdebokstav B
Tilldelas hingst som visat normal förärvning. Minst 40 % klass I visade avkommor, eller
att samma procent av avkomman placerats i trav, galopplöp eller terrängtävling, eller
hoppning/dressyr lägst L:D.
Avelsvärdebokstav A
Tilldelas hingst som visat mycket god förärvning. Minst 60 % klass I visade avkommor,
eller att samma procent av avkomman placerats i trav, galopplöp eller terrängtävling,
eller hoppning/dressyr lägst L:C.
Avelsvärdebokstav ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med kvalifikationer
i flera av de kategorier som meriterar inom rasen.
Minst 80 % klass I visade avkommor, eller att samma procent av avkomman placerats i
trav, galopplöp eller terrängtävling, eller hoppning/dressyr lägst L:B.
Avelsvärdebokstav C
Tilldelas hingst som visat mindre god förärvning. Hingst vars avkommor inte nått upp
till kraven för värdebokstav B.
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26.

Amerikansk Miniatyrhäst

INDIVIDPRÖVNING
Härstamning
Hingst ska vara införd i grundstambok avdelning I, II eller III och uppfyller därmed
härstamningsmässiga krav.
Hälsotillstånd
Hingsten ska vara veterinärt godkänd enligt SHs defektlista.
Hingsten ska vara DNA-testad för Overo (OLWS) och Silver-anlag. Anlag för OLW och
silver är inte grund för kassation, men resultaten ska redovisas offentligt.
Färg
Alla färger, mönster, tecken och ögonfärger är tillåtna.
Ålder
Avelsvärdering kan ske tidigast det år hingst är 2 år.
Två- och treåriga hingstar får tidsbegränsad avelsvärdesklass och ska visas igen som 4åring för att kunna tilldelas permanent avelsvärdesklass.
Mätning
Hingstens höjd ska mätas vid anfästningen av sista manhåret. Höjden får inte överskrida
86,4 cm. Hingstar som överskrider måttet kan inte erhålla avelsvärdesklass.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Bruksprov
Bruksprovet är frivilligt. Tömkörningsprov får genomföras från 3 års ålder. Körprov får
utföras av från 4 års ålder. Enbart ett bruksprov får utföras per avelsvärderingstillfälle.
Tömkörning
Tömkörningsprov genomförs efter domarens anvisningar enligt följande:
Visning på volt i båda varven i samtliga gångarter. Vändning genom volten i skritt och
trav. Visning på rakt spår i skritt och trav. Två halter med stillastående i 5 sekunder.
Följande moment skall bedömas och protokollföras (1-10 poäng):
a) Framåtbjudning
b) Övergångar och vändningar
c) Halter
d) Utvecklingsförmåga
e) Temperament, samarbetsvilja och lydnad
För godkänt prov får genomsnittspoängen inte vara under 5, 0.
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Körprov
Enligt grundkrav i detta reglemente. För godkänt prov får genomsnittspoängenej vara
under 5, 0.
Avelsvärdesklasser individprövning
G
Tilldelas hingst som ej uppfyller kraven för GII eller GI. Hingsten ska ha tilldelats lägst
35 poäng varav ingen delpoäng under 6.
GII (Ext)
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för G samt har uppnått lägst 38 poäng exteriört,
ingen delpoäng under 6.
GII (Prest)
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för G samt har utfört bruksprov med minst 7,0
poäng i genomsnitt.
GI (Ext)
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för GII samt vid lägst tre års ålder uppnått lägst 40
poäng, varav ingen delpoäng under 7, på avelsvärdering eller vid
avelsvärderingsgrundande arrangemang.
GI (Prest)
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för GII samt uppfyller något av följande:
- Erhållit minst 8,0 poäng i medelbetyg på bruksprov vid avelsvärdering
- Varit placerad i officiell SvRF körtävling
- Varit placerad som 1a eller 2a i performanceklass med minst 5 deltagare på
AMHA-godkänd tävling.
Eller har jämförbara utländska meriter
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27.

Dartmoor

INDIVIDPRÖVNING
Härstamning
Hingsten ska vara införd i svensk grundstambok avd 1.
Ålder
Hingst kan avelsvärderas från två års ålder.
Färg
Brun, svartbrun, svart, skimmel (både avblekbar och konstantskimmel) och fux. Skäck är
ej tillåtet. Mycket vita tecken drar ner bedömningen. För mycket vita tecken kan dock
aldrig kassera en hingst.
Mått
Hingst ska mätas med avseende på mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång och
knäomfång.
Hingstens mankhöjd får högst vara 127 cm vid avelsvärderingstillfället.
Mankhöjden fastställs på ett av följande sätt:
a) med ett officiellt mätintyg utfärdat enligt reglemente för mätning fastställt av SvRF
eller SPTF.
b) Genom mätning vid avelsvärderingen.
Hingst som är högre än 127 cm kan ej erhålla avelsvärdesklass.
Exteriörbedömning
Poängbedömning enligt 60-poängsskalan tillämpas, ingen total poänggräns för
godkännande dock krävs minst 7 på ”extremiteter och rörelsernas korrekthet”.
60-poängsskalan innefattar bedömningspunkterna rastyp, huvud-hals-bål, extremiteter
och rörelsernas korrekthet, skritt, trav och galopp. Galopp visas i frihet.
Hälsotillstånd
Hingst ska godkännas veterinärt i enlighet med SH:s defektlista. Utöver SH:s defektlista
ska hingsten även undersökas med avseende på frihet från grå starr. Detta ska
genomföras i samband med veterinärbesiktningen vid premieringstillfället.
Bruksprov
Bruksprov är frivilligt men är ett krav för att erhålla G II (prest) eller högre.
Bruksprov kan utföras från lägst tre års ålder och genomförs i enlighet med SHs
grundkrav för bruksprov (ridning eller körning).
Som genomfört bruksprov räknas också bevis på att hingsten genomfört officiell tävling,
kvalitetsbedömning eller erhållit minst 60% i SDS ridklass (innehållande samtliga
gångarter).
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Om bruksprov avlagts vid annat tillfälle än vid avelsvärderingen har
avelsvärderingsnämndens ordförande ensam beslutsrätt angående godkännande av
genomfört bruksprov. För meriter erhållna vid annat tillfälle än avelsvärdering åligger det
hingsthållaren själv att inkomma med uppgifter till avelsvärderingsnämnden för
åsättande av individprövad avelsvärdeklass.
Avelsvärdesklasser vid individprövning
G
Tilldelas hingst som är veterinärt godkänd, men som ej uppfyller kraven för GII eller GI.
Minst poäng 7 på ”extremiteter och rörelsernas korrekthet” krävs, i övrigt ingen
poänggräns.
GII (Ext)
Tilldelas hingst som vid avelsvärderingsgrundande exteriörbedömning med för rasen
auktoriserad domare vid lägst tre års ålder uppnått lägst 40 poäng (av 50) eller 47 (av
60).
GII (Prest)
Tilldelas hingst som utfört godkänt bruksprov.
GI (Ext)
Tilldelas hingst som vid avelsvärderingsgrundande exteriörbedömning med för rasen
auktoriserad domare vid lägst tre års ålder uppnått lägst 42 poäng (av 50) eller 50 (av
60).
GI (Prest)
Tilldelas hingst som uppnått något av följande:
- erhållit lägst 70 % i ridklass (innehållande samtliga gångarter) anordnad av SDS
- erhållit utmärkelse vid kvalitetsbedömning
- officiell ridtävling i dressyr lägst LC - resultat minst 60 %
- officiell ridtävling hoppning lägst 60 cm - resultat felfri ritt
- officiell ridtävling fälttävlan lägst P60 - alla tre delprov genomförda godkänt vid
samma tävling i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente
- officiell körning lätt klass – valfritt moment genomfört godkänt i enlighet med
Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente
- eller motsvarande utländska meriter
AVKOMMEPRÖVNING
Hingsten ska avkommeprövas när denne har lämnat minst 15 bedömda avkommor som är
ett år eller äldre. Hingst som avkommeprövas för avelsvärdeklass ELIT ska ha lämnat
minst 25 bedömda avkommor som är ett år eller äldre. Avelsvärdet ska årligen prövas.
Sänkning av avelsvärdeklass kan endast ske från B till C. I övrigt kan bara höjning komma
i fråga. Höjning av avelsvärdeklass kan ske postumt.
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Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:
a) I riksstambok införda hingstar
b) Deltagare vid sommarpremieringar
c) Deltagare vid övriga avelsvärderingsgrundande arrangemang
d) Deltagare i treårstest och kvalitetsbedömningar
e) Tävlingsponnyer som uppnått resultat på tävling enligt kraven för avelsvärdeklass GI
(prest)
f) Motsvarande utländska meriter
C
Tilldelas hingst som inte uppfyller kraven för avelsvärdeklass B.
B
Tilldelas hingst som visat normal förärvning. Minst 50 % av bedömda avkommorna ska ha
någon av följande meriter:
- uppnå lägst 38 poäng (av 50) vid exteriörbedömning
- genomfört SDS ridklass innehållande samtliga gångarter
- genomfört officiell rid- eller körtävling

A
Tilldelas hingst som visat mycket god förärvning. För att hingsten ska kunna tilldelas
avelsvärdeklass A ska minst 70 % av bedömda avkommor uppnå lägst 38 poäng (av 50)
vid exteriörbedömning. Utöver detta krav ska avkommorna ha någon av följande meriter:
- Minst 50 % av bedömda avkommor ska ha lägst 40 poäng (av 50) exteriört.
- Minst 25 % av bedömda avkommor ska ha meriter motsvarande kraven för att hingst
ska tilldelas avelsvärdeklass GI (prest).
Samma avkomma kan representera både exteriöra meriter och prestationsmeriter.
ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Tilldelas A-premierad hingst som visat utmärkt förärvning
För att hingsten ska kunna tilldelas avelsvärdeklass ELIT ska avkommorna uppfylla
följande krav:
- Minst 70 % av exteriörbedömda avkommor ha lägst 40 poäng (av 50) exteriört.
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