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1.

2.

3.

Allmänt

SH utfärdar med utgångspunkt från Plan & Riktlinjer reglemente rörande
avelsvärdering av ston och bedömning av hästar i Sverige för de raser där SH
är godkänd avelsorganisation.

Syftet med avelsvärdering och bedömning

Syftet med avelsvärdering och bedömning är att främja kvalitet och utveckling
av svensk hästavel samt att förebygga ärftliga sjukdomar hos hästar. Avelsvärdering
genomförs med hjälp av härstamningsvärdering, individprövning och
avkommeprövning. Avelsvärderingen ger möjlighet till urval av ston och unghästar
satt i relation till uppsatta produktions- och avelsmål för respektive ras, samt
möjlighet till avelsrådgivning. Resultat från bedömningarna skapar dessutom
underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela hästsektorn.

Avelsvärdering av ston

Avelsvärdering utförs av avelsvärderingsnämnden för ston. Ledamöterna ska ha goda
kunskaper om avelsvärdering samt den ras de avelsvärderar. Beslut om
avelsvärdesklass fattas av SH:s avelsvärderingsnämnd och meddelas skriftligen
hästägaren.

3.1

Krav för deltagande

3.2

Individprövning av ston

3.2.1

Härstamning

3.2.2

Exteriör

3.2.3

Prestationer

Avelsvärdering av ston är öppen för alla ston som är införda i svensk
grundstambok.

Individprövning av ston omfattar härstamning, exteriör, hälsotillstånd och i
förekommande fall prestationer.

Härstamningsbedömning ska utföras på basis av all tillgänglig officiell information
om föräldrars och närbesläktade hästars egna meriter och deras avkommor.

Sker enligt punkt 4 i detta reglemente.
En hästs sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov,
officiella tävlingar och/eller officiella utställningar, varvid hänsyn ska tas till ålder,
ras och användningsområde. Endast officiella resultat 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.
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3.2.4

Hälsotillstånd

3.3

Avkommeprövning

3.4

Avelsvärderingsbevis och avelsvärderingsbeslut

Bedömning av hälsotillstånd ska omfatta allmän sundhet. Vid misstanke om
smittsam sjukdom, dålig hållbarhet eller ärftlig defekt kan hästen remitteras till
veterinär.
Alla avelsdjur ska kontrolleras och bedömas avseende defekter som anges i § 3
Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om
avelsarbete (SJVFS 2009:28) samt bilagor till dessa föreskrifter om avelsarbete. Vid
misstanke om nedärvning av defekter ska avelsvärderingsnämnden, före beslut,
remittera ärendet till genetiskt råd. För diagnos av vissa defekter kan
röntgenundersökning krävas.
Denna bedömning kan ske vid visning enligt punkt 4 i detta reglemente eller
genom veterinärintyg.

I de fall avkommor finns ska dessa vägas in i avelsvärderingen. Även
internationella meriter kan tillgodoräknas.
Ett avelsvärderingsbevis ska utfärdas av avelsvärderingsnämnden och innehålla
följande uppgifter.
-

UELN-nummer, då detta saknas används registreringsnummer
chipnummer
namn
ras
härstamning
signalement
uppfödare
nuvarande ägare
resultat av exteriörbedömning
mått i förekommande fall
prestationer i förekommande fall
hälsotillstånd
nedärvning av defekter i förekommande fall
resultat från avkommeprövning i förekommande fall
sammanfattande avelsvärde - kvalitetsklass

Beviset ska även innehålla uppgifter om utfärdare, plats och datum för beslut.
Ett skriftligt beslut med resultat från individprövningen och/eller
avkommeprövningen samt avelsvärderingsbeviset i original ska meddelas berörd
stoägare omgående efter beslutet. Beslutet ska innehålla information om hur
överklagande till SHs besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller även när nytt beslut om
avelsvärdering fattats. En kopia av avelsvärderingsbeviset och
avelsvärderingsbeslutet ska arkiveras hos SH.

4.

Bedömning av hästar
SH, SH: s medlemsföreningar eller deras lokalföreningar kan arrangera
avelsvärderingsgrundande bedömningar. Annan organisation kan arrangera
bedömning om detta sanktionerats av SH. Domare ska vara godkänd av SH att döma
aktuell ras.
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4.1

Bedömningar

Hästens exteriör och rörelser ska bedömas och beskrivas i förhållande till hästens
ålder, avelsmål och användningsområde samt aktuell rasstandard. Bedömningen
ska omfatta
minst följande moment:
- rastyp
- huvud, hals, bål
- extremiteter
- rörelser i skritt och trav
Hästens identitet ska kontrolleras mot hästpasset, i första hand genom avläsning av
chip, i andra hand mot konturdiagram. Domare utför bedömningen av hästarna och
genomför en bedömning av hälsotillståndet, såvida inte veterinär anlitas.
Ett protokoll där genomförda bedömningar antecknas ska finnas för varje häst.
Särskilt utmärkande egenskaper, både positiva och negativa, ska anges på
protokollet vilket ska undertecknas av domaren, samt innehålla dennes namn i
klartext.

5.

6.

7.

Avelsvärderingsberättigade raser och hästar

Häst införd i, eller föl berättigad till införande i svensk grundstambok är berättigad
att delta. I vissa fall är hästar införda i bilaga till stambok också
visningsberättigade. Resultat för valacker är endast avelsvärderingsgrundande för
dess föräldrar.

Avelsvärdesklasser

Beslut om avelsvärdesklass tas av avelsvärderingsnämnd. Vilka avelsvärdesklasser
som gäller för aktuell ras regleras i rasvisa krav. Avelsvärdesklass kan tilldelas häst
efter skriftlig ansökan till SHs kansli eller i samband med visning på
sommarpremiering.

Dispens från gällande regler

Hästägare har möjlighet att söka dispens från regler enligt detta reglemente.
Dispensansökningar ska ställas till SH under adress:
Svenska Hästavelsförbundet
Box 314
532 24 SKARA
Dispensansökan ska vara kompletterad med de handlingar sökanden önskar
åberopa samt vara undertecknad av den sökande.
Vid behandling av dispensärende äger SH rätt att begära in kompletterande
uppgifter. Det åligger SH att behandla inkomna dispensärenden skyndsamt.

8.

Överklagan av avelsvärderingsbeslut

Ett beslut om avelsvärdesklass får överklagas av den som beslutet angår.
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Ett beslut överklagas skriftligt till SH:s besvärsnämnd. I skrivelsen ska klaganden
ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som han begär och de
omständigheter han åberopar till stöd för sin 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 berörda aktörer, samt vid behov
även yttrande från veterinärmedicinskt och/eller genetiskt råd. SH:s besvärsnämnds
beslut ska grunda sig på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt framkommit i
ärendet. SH:s besvärsnämnd är SH:s sista beslutande instans i
överklagningsärenden. Klaganden eller annan berörd ska underrättas om innehållet i
nämndens beslut och om hur detta eventuellt kan överklagas till Statens
Jordbruksverk (SJV). Besvärsnämndens handlingar ska omfatta själva överklagan
samt till SH inkomna remissyttranden.
SH:s besvärsnämnds beslut kan överklagas hos SJV i de delar som berör Plan &
Riktlinjer. I övrigt kan beslut endast överklagas hos SH:s besvärsnämnd.

8.1

Ansvar för lämnade uppgifter

8.2

Underrättelse om beslut

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.

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.

9.

Jäv

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 gäller vid avelsvärdering av ston
och bedömning av unghästar. Förvaltningslagens regler beträffande jäv:
”11 § Den som skall 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
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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.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska
självmant ge det till känna."

10.

Stoägarens skyldigheter och rättigheter

Stoägare har rätt att på de grunder som anges i moment 7, Överklagan av
avelsvärderingsresultat, överklaga beslut eller enligt moment 8, ”Dispens från
gällande regler”, söka dispens. Stoägare kan däremot inte ställa ekonomiska
anspråk på SH eller någon av dess medlemsorganisationer föranledda av resultat i
avelsvärdering eller eventuella felaktigheter i densamma.
Det är varje stoägares skyldighet att känna till och följa de föreskrifter och regler,
som utfärdats av Jordbruksverket och den avelsorganisation, som reglerar
avelsvärdering av ston om vederbörande stoägare önskar delta i avelsvärdering
anordnad eller sanktionerad av SH.
Det är även stoägarens skyldighet att i samband med anmälan av sto för
avelsvärdering lämna så fullständiga och riktiga uppgifter som möjligt. Ej utelämna
någon information som kan påverka bedömningen av aktuellt sto såsom dolda fel,
pågående medicinering, utförd operation eller behandling. Stoägare har
rapporteringsskyldighet, enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22)
om avelsarbete, om sto har defekt eller nedärver defekt under tid då sto verkar i
avel. I samband med hästägarförsäkran ska stoägaren intyga att otillbörlig
medicinering eller behandling ej skett.
Innehavare av sto 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 stoägare underrättats av SH om förhållandet och
getts möjlighet att klarlägga aktuella omständigheter och fullgöra sina skyldigheter.

11.
11.1

Regler för avelsvärderingsgrundande arrangemang
Avelsvärderingsgrundande arrangemang

Avelsvärderingsgrundande arrangemang (t.ex. kvalitetsbedömning, unghästtest eller
utställning) kan arrangeras av till SH ansluten medlemsförening, till sådan
förening ansluten lokalförening eller av annan organisation sanktionerad av SH.
Bedömning kan utföras av minst en med rasen och gällande svenska regler väl
förtrogen svensk rasdomare, godkänd av SH, eller utländsk domare, godkänd av
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rasens moderförening. Annan utländsk domare kan endast döma tillsammans med
godkänd svensk domare. Endast när svensk domare deltar i bedömningen kan
poängsättning ske och denne har då ansvaret därför. Undantaget är arrangemang där
internationellt överenskommen poängsättning sker.
Förvaltningslagens regler beträffande jäv gäller för domare.
Anmälan om tid, plats och domare ska göras till SH:s kansli senast en månad innan
arrangemangets sista anmälningsdag. Om förändring görs av ursprungliga
bestämmelser ska detta genast anmälas.

11.2

Propositioner

Propositioner ska i god tid före arrangemanget upprättas av arrangören och på
lämpligt sätt offentliggöras.
Berättigad att delta är häst som är införd svensk stambok och för vilken det finns
klass. Arrangören har rätt att uppställa som villkor att ägaren antingen är medlem i
arrangörsföreningen eller erlägger av arrangören fastställd deltagaravgift för icke
medlem.
Anmälan kan, om arrangören önskar, ske elektroniskt via SH:s Blå Basen.

11.3

Dopingregler

11.4

Resultatredovisning

Ston som deltar i avelsvärderingsgrundande arrangemang får inte utsättas för
doping eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar stoets prestationsförmåga,
temperament eller exteriör. Stoägare är skyldig att meddela eventuell behandling
eller medicinering inför avelsvärdering, enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur.

Resultatet från arrangemanget ska av arrangören senast inom 1 månad redovisas till
SH enligt SH:s anvisningar.

12.

Regler för sommarpremieringar

Se SHs regler och anvisningar för sommarpremieringar.
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13. Rasvisa bestämmelser
14.

American Curly

Härstamning
Ston införda i svensk grundstambok är visningsberättigade.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Mått
Ston ska vid bedömningstillfället mätas avseende mankhöjd.
Önskvärd mankhöjd är 145 cm-160 cm, dock ej under 140 cm och ej över 162 cm.
Officiella mätintyg gäller.
Ston som är under 140 cm eller över 162 cm kan ej tilldelas avelsvärdesklass.
Färg
Alla färger är tillåtna.
Släthåriga ston
Ston införda i grundstambok III kan erhålla värdebokstäver genom lockiga och
släthåriga avkommor men kvarstår i grundstambok III.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7. Släthåriga ston kan ej tilldelas avelsdiplom. Ston som är under 140 cm eller
över 162 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.
Bruksprov
Bruksprovet, som är frivilligt, kan utföras av 4-åriga och äldre ston. Bruksprovet är
enkelt rid- och/eller körprov enligt SHs regler och anvisningar för
sommarpremieringar.
Individprövning
Avelsvärdesklass B
- Sto infört i grundstambok avd I, avd II eller avd III, lägst 3 år gammal
- Om stoet är 3-9 år ska lägst 35 p exteriört, ingen delpoäng under 7, ha uppnåtts vid
bedömningstillfället. Ston 10 år och äldre ska bedömas vara av lägst motsvarande
kvalitet om de ej poängbedöms vid bedömningstillfället.
Avelsvärdesklass AB
Stoet ska uppfylla minimikraven för värdebokstav B samt uppfylla något av följande
villkor:
Erhållit avelsdiplom eller lägst 40p exteriört vid officiell utställning samt utfört
bruksprov enligt grundkraven eller genomfört officiell tävling.
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Avkommeprövning
Avelsvärdesklass A
Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdesklass B samt ha lämnat minst fem avkommor
införda i grundstambok avd I eller II. Minst 4 av dessa ska vid lägst 1 års ålder vara
visade med minst 36p, ingen delpoäng under 6. Av ovanstående 4 avkommor ska
minst två vara visade vid lägst 3 års ålder med minst 38 p, ingen delpoäng under 7.
Avelsvärdesklass Elit (kan utdelas postumt så länge avkomma är i livet)
Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdesklass B samt ha minst sex avkommor införda
i grundstambok I eller II, varav 4 ska vara belönade med minst 36p, ingen delpoäng
under 6, vid lägst 1 års ålder. Minst tre av ovan nämnda sex avkommor ska dessutom
vara:
- Hingst som vid avelsvärdering tilldelats minst värdebokstav B.
- Sto som erhållit avelsdiplom.
- minst AB-premierat sto.
- Valack belönad med minst 40 p på avelsvärderinggrundande utställning eller
sommarpremiering.
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15.

Dartmoor

Härstamning
Stoet ska vara infört i svensk grundstambok avd 1.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Ålder
Stoet ska vara lägst tre år gammalt för att avelsvärderas
Färg
Brun, svartbrun, svart, skimmel (både avblekbar och konstantskimmel) och fux eller nyanser
av dessa. Mycket vita tecken ska ge avdrag på rastypen. Acceptabla vita tecken är stjärn och
vita kotor bak. Ej acceptabla vita tecken är bläs och/eller vit halv/helstrumpa. Detta ska alltid
ge poängavdrag. Vid vita tecken överstigande acceptabla ska alltid poängavdrag övervägas.
För mycket vita tecken kan dock aldrig kassera ett sto.
Mått
Mankhöjden, skenbensomfång, knäomfång och bröstomfång ska mätas. Mått fastställs på
ett av följande sätt:
a) med ett officiellt mätintyg utfärdat enligt ” reglemente för mätning av ponnyer”
fastställt av Svenska Ridsportförbundet (SvRF) eller Svenska Ponnytravförbundet (Sv
PTF) mätning för tävling.
b) Genom mätning i samband med avelsvärderingsgrundande arrangemang
c) Genom mätning i samband med utställning arrangerad av SDS
Mätning kan ske vid annat tillfälle än exteriörbedömningen av stoet. Mätning sker vid
lägst tre års ålder och behöver bara göras en gång. Ommätning är dock tillåtet.
Mankhöjd
Stoets mankhöjd får högst vara 127 cm. Sto som är högre än 127 cm kan ej tilldelas
avelsvärdesklass. Vid postum tilldelning av ELIT eller SUPERELIT kan undantag göras för
uppgift om stoets mått.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under 7.
Ston som är högre än 127 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.
Individprövning
Avelsvärdeklass G
Tilldelas sto som uppnått minst 36p, ingen delpoäng under 6, exteriört vid
avelsvärderingsgrundande arrangemang.
Avelsvärdeklass GII (Exteriör)
Tilldelas sto som vid exteriörbedömning uppnår lägst 38 poäng, varav ingen delpoäng
under 7.
Avelsvärdeklass GII (Prestation)
Tilldelas sto som utöver exteriörbedömning
- erhållit lägst 70 % i ridklass (innehållande samtliga gångarter) anordnad av SDS
- utfört godkänt bruksprov enligt SH:s regler och anvisningar för sommarpremieringar
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- genomfört officiell tävling
- genomfört kvalitetsbedömning
Avelsvärdeklass GI (Exteriör)
- två gånger tilldelats 40 poäng eller motsvarande, varav ingen delpoäng under 7, varav
första tillfället vid lägst ett års ålder och det andra vid lägst tre års ålder, vid
avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två olika auktoriserade domare
- erhållit avelsdiplom på sommarpremiering
Avelsvärdeklass GI (Prestation)
Tilldelas sto som uppnått något av följande:
erhållit lägst 80 % 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
Avelsvärdeklass A
Stoet ska ha lämnat minst fem föl införda i grundstambok avd I för att kunna tilldelas A.
Stoets avkommor ska tillsammans uppnå lägst 80 avkommepoäng,
- varav minst tre avkommor med lägst 20 grundpoäng vardera,
- alternativt en avkomma med lägst 30 grundpoäng och en avkomma med lägst 20
grundpoäng.
Avelsvärdeklass ELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Stoet ska ha lämnat minst sex föl införda i grundstambok avd I för att kunna tilldelas
ELIT.
Stoets avkommor ska tillsammans uppnå lägst 120 avkommepoäng,
- varav minst två avkommor med lägst 30 grundpoäng vardera och två avkommor med
lägst 20 grundpoäng vardera,
- alternativt minst tre avkommor med lägst 30 grundpoäng vardera.
Avelsvärdeklass SUPERELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdeklass ELIT samt ha lämnat minst 7 avkommor
med lägst 30 grundpoäng vardera..
Avkommepoäng
Stoet erhåller poäng för avkommors meriter enligt nedanstående tabell.
Varje avkomma berättigar till:
1. Hel poäng för sin högsta merit i kategorin exteriör eller prestation.
2. Halv poäng för sin högsta merit ur kategorin där hel poäng inte erhållits.
3. Poäng för kategorin avelsvärde.
Utländska meriter kan av SHs avelsvärderingsnämnd godkännas som jämförbara.
Avkommepoäng får räknas för partbred-avkommor fallna efter avelsgodkänd hingst
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enligt följande (sådan avkomma ska vara införd i erkänd stambok):
Vid minst 5 dartmoorföl införda i Grundstambok avd 1 får en partbredavkomma
medräknas.
Vid minst 7 dartmoorföl införda i Grundstambok avd 1 får två partbredavkommor
medräknas.
Vid minst 9 dartmoorföl införda i Grundstambok avd 1 får tre partbredavkommor
medräknas.
Poäng Exteriör
20
-vid lägst tre års ålder erhållit
lägst 38 poäng vid
avelsvärderingsgrundande
bedömningstillfälle med
auktoriserad domare
- erhållit lägst 45 poäng, ingen
delpoäng under 7, vid treårstest

Prestation
- med godkänt resultat
genomfört officiell ridtävling i
dressyr LC, hoppning 60 cm,
fälttävlan eller körklass.
- erhållit lägst 7,5 p i
gångarter, hoppning eller
allround vid
kvalitetsbedömning
-erhållit lägst 7,5 p på
bruksprov vid avelsvärdering
för hingstar
- kvalat till
ungponnychampionatsfinal
eller motsvarande

Avelsvärde

30

- med godkänt resultat
genomfört officiell ridtävling i
dressyr LB, hoppning 70 cm,
fälttävlan P70 eller LA
körning.
- erhållit lägst 8,0 p i
gångarter, hoppning eller
allround vid
kvalitetsbedömning
- placerad i
ungponnychampionatsfinal
eller motsvarande

- sto som erhållit
avelsvärdeklass
A
15 poäng

- med godkänt resultat
genomfört officiell ridtävling
dressyr nationell nivå,
hoppning minst 90 cm,
fälttävlan minst P80 eller MSV
körning.

- hingst som
erhållit
avelsvärdeklass
A eller ELIT
- sto som erhållit
avelsvärdeklass
ELIT/SUPERELIT
25 poäng

50

- två gånger tilldelats 40 poäng
eller motsvarande (guld om
poänglöst), varav första tillfället
vid lägst ett års ålder och det
andra vid lägst tre års ålder, vid
avelsvärderingsgrundande
bedömningstillfälle med två
olika auktoriserade domare
- erhållit hopp- eller
gångartsutmärkelse vid 3årstest

Godkänt resultat motsvarar
Hoppning: 0 fel
Dressyr: 62%
Fälttävlan: dressyr minst 50%, hoppning 0 fel, terräng 0 fel.
Körning: dressyr minst 50%, precision 0 fel, maraton 0 fel
Resultat från officiell tävling i annan disciplin kan få tillgodoräknas som prestation om det kan anses
likvärdigt.
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16.

Haflinger

Härstamning
Stoet ska vara införd i svensk grundstambok avd I.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Färg
Alla nyanser av fux, helst med ljus man och svans är tillåtna. Vita tecken på benen,
utbredd stickelhårighet och/eller vita fläckar på kroppen och svart eller grått inslag i
man och svans är inte önskvärt och ska innebära att hästen aldrig kan få högre än 7
på rastypen.
Mått
Mätning av mankhöjd ska ske vid bedömningstillfället. Ston som innehar officiellt
mätintyg behöver ej mätas om vid bedömningstillfället, mätintyg ska tas med och
visas upp.
Mankhöjden får ej understiga 137 cm och bör ej överstiga 150 cm. Om hästen mäter
över 153 cm kan hästen aldrig få högre än 7 poäng på rastypen.
Bröstomfånget får ej understiga 155 cm. Häst som ej uppfyller minimimåtten kan
aldrig tilldelas högre än 6 p på rastyp.
Bruksprov
Bruksprovet, som är frivilligt, kan utföras av 4-åriga och äldre ston Det skall bestå av
enkelt rid- och/eller körprov enligt SHs regler och anvisningar för
sommarpremieringar. Bruksprov får ersättas med uppvisande av bevis att stoet
genomfört officiell tävling av minst samma svårighetsgrad som bruksprovet.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7. Ston som är under 137 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.
Man- och svansskorv
Ston med misstänkt man- och svansskorv kan inte erhålla avelsvärdesklass på
sommarpremieringsplats. Misstänkt man- & svansskorv ska antecknas på protokollet
och utredning av veterinär ska göras inom en månad efter bedömningen. Utlåtandet
ska insändas till SHs kansli. Sto med konstaterad man- och svansskorv kan ej tilldelas
avelsvärdesklass.
Individprövning
Avelsvärdesklass G
Ett sto tilldelas avelsvärdesklass G om följande villkor är uppfyllda.
- lägst 3 år.
- Ston 3-9 år ska för stambokföring tilldelas lägst 35 poäng exteriört, ingen delpoäng
under 7.
- Ston > 10 år ska bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej
poängbedöms vid premieringstillfället.
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Avelsvärdesklass GII
Ett sto tilldelas avelsvärdesklass GII om följande villkor är uppfyllda.
- Sto lägst 4 år
- uppfyller kraven för avelsvärdeklass G samt har avlagt enkelt bruksprov eller
motsvarande, d.v.s. genomfört offentlig rid- eller körtävling av minst samma
svårighetsgrad som bruksprovet.
Avelsvärdesklass GI
Stoet ska uppfylla minimikraven för avelsvärdeklass G samt uppfylla något eller
några av följande villkor:
- erhållit avelsdiplom
- erhållit minst två guldplaketter (40 poäng eller mer, ingen delpoäng under 7 vid
avelsvärderingsgrundande arrangemang) varav den ena erhållits vid lägst ett års
ålder och det andra vid lägst tre års ålder, på avelsvärderingsgrundande
bedömningstillfälle med två olika av SH godkända rasdomare.
- varit placerad i officiell tävling på lägst lokal nivå samt lägst 35p exteriört, ingen
delpoäng under 7 vid lägst ett års ålder.
- varit placerad i officiell körtävling i lägst nationell mästerskapsklass, samt lägst 35p
exteriört, ingen delpoäng under 7 vid lägst ett års ålder.
-jämförbara utländska meriter
Avkommeprövning
Avelsvärdesklass A
Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdesklass G samt
- ha lämnat minst fem avkommor. Avkommor äldre än 12 månader ska vara införda i
grundstambok avd I. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande
i grundstambok avdelning I.
- uppnå minst 80 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 20 poäng,
eller
- uppnå minst 80 avkommepoäng, varav en avkomma med lägst 30 poäng samt en
avkomma med lägst 20 poäng.
Avelsvärdesklass ELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav A samt
- ha lämnat minst sex avkommor. Avkommor äldre än 12 månader ska vara införda i
grundstambok avd I. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande
i grundstambok avdelning I.
- uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med lägst 30 poäng
och två avkommor med lägst 20 poäng, eller
- uppnå minst 120 avkommepoäng, varav tre avkommor fått lägst 30 poäng.
Poängskala - avkommepoäng
Vid beräkning får varje avkomma endast räknas en gång. Poäng ska grundas på
avkommor införda i grundstambok avd I.
10p
- Avkomma bedömd med lägst 36p, ingen delpoäng under 7 exteriört.
20p
- vid lägst tre års ålder erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 vid
avelsvärdering eller utställning (vid utställning utan poängsättning ska hästen ha
tilldelats guld) med av SH godkänd rasdomare.
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- varit placerad i officiell tävling på lägst lokal nivå, samt fått minst 36p exteriört,
ingen delpoäng under 7 vid lägst ett års ålder.
30p
- sto som tilldelats avelsdiplom
- A-premierat sto
- varit placerad i officiell tävling av medelsvår nivå eller motsvarande medelsvår nivå.
Samt lägst 36, ingen delpoäng under 7 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
- varit placerad i officiell körtävling i lägst nationell mästerskapsklass.
- minst två guldplaketter, varav den ena erhållits vid lägst ett års ålder och den andra
vid lägst tre års ålder på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två olika
av SH godkända rasdomare.
- jämförbara utländska meriter
50p
- godkänd hingst införd i riksstambok.
- ELIT-premierat sto.
- varit placerad i officiell tävling av svår nivå eller motsvarande svår nivå.
- jämförbara utländska meriter.
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17.

Irish Cob

Ston kan individprövas från och med 3 års ålder.
Härstamning
Alla ston införda i svensk grundstambok har rätt att visas, men endast ston med känd
härstamning kan tilldelas avelsvärdesklass och har möjlighet att erhålla avelsdiplom.
Ston med okänd stam får endast exteriörpoäng.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7. Ston som är högre än 170 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.
Färg
De mest typiska färgerna för rasen är svart, brun/mörkbrun, fux, isabell, avblekbar
skimmel och konstantskimmel. Färgerna kan vara solida eller skäckar. Alla färger är
dock tillåtna.
Mått
Hästen ska vid avelsvärderingstillfället mätas med avseende på mankhöjd, om ej
officiellt mätintyg finns. Godkänd höjd är upp till och med 170 cm. Ston som är högre
än 170 cm kan ej tilldelas avelsdiplom eller avelsvärdesklass.
Behåring:
Behåring bedöms av domare och helst med en rasrepresentant, om möjlighet finns,
och bedöms 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
Ston ska visas i naturlig behåring.
Bruksprov
Bruksprov är frivilligt. Bruksprov kan genomföras enligt följande SHs regler och
anvisningar för sommarpremiering, i direkt anslutning till bedömningen.
Som godkänt bruksprov räknas även intygat tävlingsresultat på lägst lokal nivå i form
av:
- Godkänd dressyrkörning i Lätt klass
- Minst 50 % av maxpoängen erhållna i en dressyrtävling i lägst Lätt C
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-

Felfri runda i hoppning Lätt D för ponny, eller 0,90 m. för häst.

Individprövning
Avelsvärdesklass G
tilldelas sto lägst 3 år som har erhållit minst 36p exteriört, ingen delpoäng under 7,
samt lägst delpoäng 6 på behåring.
Avelsvärdesklass B
tilldelas sto som utfört godkänt bruksprov, samt har erhållit minst 36p exteriört,
ingen delpoäng under 7 med lägst delpoäng 6 på behåring.
Avelsvärdesklass AB
tilldelas sto som erhåller minst 40 poäng vid exteriörbedömning, ingen delpoäng
under 7, samt lägst delpoäng 7 på benbehåring och som utfört godkänt bruksprov.
Avelsvärdesklass 0
tilldelas sto som erhållit 30-35p exteriört och lägre. Sto som erhållit avelsvärdesklass
0 rekommenderas ej för avel.
Sto som ej uppnått 30p exteriört kasseras.
Avkommeprövning
Samtliga svenskfödda avkommor ska vara införda i svensk grundstambok.
Avelsvärdesklass A
tilldelas sto som uppfyller kraven för minst avelsvärdesbokstav G samt har lämnat
minst 5 avkommor, varav minst 2 avkommor uppnått lägst 38 poäng, ingen delpoäng
under 7, visade vid lägst 3 års ålder.
Avelsvärdesklass ELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)
tilldelas sto som uppfyller värdebokstav A samt har lämnat minst 6 avkommor, varav
minst 3 avkommor uppnår lägst 38 poäng ingen delpoäng under 7, och dessutom ska
minst en av de tre avkommorna erhållit minst 40 poäng, ingen delpoäng under 7
visad vid lägst 3 års ålder.
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18.

Kaspisk Häst

Härstamning
Sto ska vara införda i svensk grundstambok.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Mått
Mankhöjden ska i idealfall inte överskrida 127 cm som vuxen. Häst som är 128 cm
eller högre kan aldrig tilldelas mer än poäng 7 på rastypen.
Färg
Alla färger är tillåtna utom skäck.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7.
Bruksprov
Bruksprov är frivilligt. Bruksprov utförs enligt SHs regler och anvisningar för
sommarpremiering.
Individprövning
Avelsvärderingsklass G
Ett sto tilldelas avelsvärdeklass G om följande villkor är uppfyllda.
- stoet är lägst tre år gammal
- har uppnått lägst 36p, varav ingen delpoäng under 6, exteriört på
sommarpremiering/utställning.
Avelsvärdeklass GII
Stoet är lägst 4 år, uppfyller kraven för G samt avlagt ett bruksprov eller motsvarande
(genomfört officiell tävling eller kvalitetsbedömning)
Avelsvärdeklass GI
Stoet skall uppfylla kraven för avelsvärdeklass G samt uppfylla något eller några av
följande villkor.
- erhållit avelsdiplom.
- erhållit hopp- eller gångartsutmärkelse vid 3-årstest.
- erhållit minst två guldplaketter, varav den ena erhålls vid lägst ett års ålder och det
andra vid lägst tre års ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med
två olika auktoriserade domare.
- erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional
kvalitetsbedömning enligt därför fastställda regler samt erhållit lägst 38 poäng
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exteriört vid lägst ett års ålder.
- Varit placerad i officiell ridtävling i dressyr lägst LB (kat A) och LA (kat B) hoppning
LC (kat A) och LB (kat B) eller debutant fälttävlan. Samt lägst 36p exteriört vid lägst
ett års ålder.
- varit placerad i officiell galopp eller körtävling samt vid lägst ett års ålder bedömts
till lägst 36p exteriört.
- Har klarat kvalet i ponnytrav för kategori A eller B samt vid lägst ett års ålder
bedömts till lägst 36p exteriört, ingen delpoäng under 6
- Eller har jämförbara utländska meriter.
Avkommeprövning
Avelsvärdebokstav A
Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdeklass G samt
- ha lämnat minst fem avkommor, avkommor äldre än 12 månader ska vara införda i
grundstambok. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande i
svensk grundstambok.
- stoet skall uppnå minst 80 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 20
poäng
- stoet skall uppnå minst 80 avkommepoäng, varav en avkomma med lägst 30 poäng
samt en
avkomma med lägst 20 poäng.
Avelsvärdebokstav ELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma är i livet)
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav A samt ha
- ha lämnat minst sex avkommor, avkommor äldre än 12 månader ska vara införda i
grundstambok. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande i
svensk grundstambok.
- stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med 30
poäng och två avkommor med 20 poäng, alternativt 120 avkommepoäng, varav lägst
tre avkommor erhållit 30 poäng.
Poängskala - avkommepoäng
Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång. Avkommepoäng ska
grundas på avkommor införda i rasens grundstambok avd I.
10p
- Avkomma bedömd med lägst 36 poäng, ingen delpoäng under 6 exteriört
20p
- vid lägst 3 års ålder erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 vid
avelsvärderingsgrundande arrangemang. Vid utställning utan poängsättning krävs
guld med av SH godkänd domare.
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LC (kat A) och LB (kat B),
hoppning LD (kat A) och LC (kat B) eller P60 fälttävlan (kat A och B) samt lägst 35
poäng exteriört, ingen delpoäng under 6 vid lägst ett års ålder.
- varit placerad i officiellt galopplöp.
- travtävling med km-tid på 3.25.0 (kat A) och 2.25.0 (kat B) eller under.
-placerad i körtävling.
- erhållit lägst 7.5 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning
samt erhållit 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
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- erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest
- kvalat till ungponnychampionatsfinal.
- eller jämförbara utländska meriter
30p
- erhållit avelsdiplom.
- A-premierat sto.
- erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional
kvalitetsbedömning
samt erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 exteriört vid lägst ett års ålder.
- erhållit minst hopp- eller dressyrutmärkelse vid 3-årstest.
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A) och LA (kat B), hoppning LC
(kat A) och LB (kat B) eller P70 fälttävlan (kat A och B) samt lägst 35 poäng exteriört
vid lägst ett års ålder.
- varit placerad i officiellt galopplöp, eller körtävling i regional klass.
- travtävling med km-tid under 3.00.0 (kat. A) under 2.00.0 (kat. B) eller varit placerad
1-3:a i årgångslöp i trav samt erhållit lägst 35 poäng exteriört, ingen delpoäng under
6 vid lägst 1 års ålder.
- placerad i ungponnychampionatsfinal.
- erhållit minst två guldplaketter, varav de ena erhållits vid lägst 1 års ålder och den
andra vid lägst 3 års ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två
olika auktoriserade domare.
-eller jämförbara utländska meriter
50p
- godkänd hingst införd i riksstambok
- ELIT-premierat sto.
- placerat sig i nationell dressyr, hoppning eller fälttävlan
- har travat km-tid under 2.50.0 (kat A) eller under 1.50.0 (kat B)
-placerad i nationellt galopplöp
-placerad i nationell körtävling.
- eller jämförbara utländska meriter.
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19.

Rysk Basjkir

Härstamning
Sto ska vara införd i svensk grundstambok avd I.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Mått
Stoet ska mätas med avseende på mankhöjd.
Färg
Alla färger kan förekomma.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7.
Bruksprov
Bruksprov är obligatoriskt för ston 4 år eller äldre för att kunna tilldelas
avelsvärdesklass. Bruksprov utförs enligt SHs regler och anvisningar för
sommarpremiering på en sommarpremiering eller vid avelsvärderingsgrundande
arrangemang. Som bruksprov kan också tillgodoräknas genomförd officiell tävling
enligt punkt 3.2.3 i detta reglemente.
Individprövning
Värdebokstav B
- Sto lägst 4 år ska ha minst en avkomma. Avkomma äldre än 12 månader ska vara
införd i grundstambok avd I. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till
införande i grundstambok avd I.
- Om stoet är högst 15 år ska lägst 36 p exteriört, ingen delpoäng under 6, ha
uppnåtts på premiering eller avelsvärderingsgrundande arrangemang. Äldre ston ska
bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms vid premieringseller avelsvärderingsgrundande arrangemang.
Värdebokstav AB
Stoet ska uppfylla minimikraven för värdebokstav B samt uppfylla något eller några
av följande villkor:
- erhållit avelsdiplom
- placerad i officiell ridtävling lägst Lätt C och erhållit minst 36 p exteriört, ingen
delpoäng under 6,
- erhållit lägst 40 p exteriört, ingen delpoäng under 7 vid officiell utställning.
Avkommeprövning
Värdebokstav A
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav B samt
- ha lämnat minst fem avkommor. Avkomma äldre än 12 månader ska vara införd i
grundstambok avd I. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande
i grundstambok avd I.
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- minst två av fem avkommor skall ha erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under
7 exteriört vid lägst 3 års ålder.
Värdebokstav ELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav B samt
- ha minst sex avkommor. Avkomma äldre än 12 månader ska vara införd i
grundstambok avd I. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande
i grundstambok avd I.
- minst tre av ovan nämnda avkommor ska:
- vara hingst som vid avelsvärdering tilldelats klass I
- erhållit avelsdiplom
- vara minst AB-premierat sto.
- valack belönad med minst 40p på exteriörbedömning
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20.

Shagya-arab

Sto ska vara införd i svensk grundstambok avd Ia, Ib eller II. Sto av rasen arabiskt
fullblod ska vara införd i svensk grundstambok för arabiska fullblod. Sto ska vara tre
år eller äldre för att kunna tilldelas avelsvärdesklass.
Färg
Skimmel, brun, svart, fux och nyanser av dessa.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Mått
Sto ska mätas avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms sto enligt 10-gradig skala och i följande
fem bedömningsgrupper:
Typ:
Kroppsbyggnad:
Ben:
Skritt:
Trav:

Rastyp och könskaraktär (samlat intryck), huvud, ögon,
utstrålning
Exteriör, hals, bog, överlinje inklusive manke och svansens
hållning, bålens djup och bredd
Benstommens styrka och grovlek, ledgångar, benställning och
rörelsernas korrekthet
Steglängd, takt (fyrtakt), energi och korrekthet
Steglängd, schwung, elasticitet, takt (tvåtakt), korrekthet

Bruksprov
Rid- och/eller körprov är frivilligt men bör utföras enligt något av nedanstående
alternativ:
- rid- och/eller körprov enligt SHs regler och anvisningar för sommarpremiering
- intyg från officiell tävling
- resultat från kvalitetsbedömning
Individprövning
Kvalitetsklasser
Ingen delpoäng under 5.
Kvalitetsklass
I; genomsnittspoäng minst 7,5
II; genomsnittspoäng minst 7,0
III; genomsnittspoäng minst 6,0

50-poängsskala
38-50p
35-37p
0-34p

Avelsvärdesklass B
tilldelas sto som uppnått minst 36 poäng exteriört, ingen delpoäng under 6
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Äldre ston skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms.
Samtliga ston, oavsett ålder skall tilldelas kvalitetsklass enligt ovan.
Värdebokstav AB
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav B samt uppfylla något eller några av
följande villkor:
- erhållit avelsdiplom
- erhållit lägst 40 poäng, ingen delpoäng under 7 vid avelsvärderingsgrundande
arrangemang. Ston över 10 år ska bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de
ej poängbedöms vid premieringstillfället.
- erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 vid lägst 3 års ålder och varit
placerad i officiell tävling dressyr lägst Lätt B, hoppning klass 1.10/LB, fälttävlan 90
klass, körning Lätt klass eller distans 40-79 km.
- erhållit lägst 36 poäng, ingen delpoäng under 6 vid lägst 3 års ålder och varit
placerad i officiell tävling dressyr lägst Lätt A, hoppning klass 1.20/LA, fälttävlan 100
klass, körning Medelsvår klass eller distans 80-129 km.
Avkommeprövning
Värdebokstav A (kan utdelas postumt)
Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdesklass B samt:
- ha lämnat minst 5 avkommor. Avkomma äldre än 12 månader ska vara införd i
grundstambok. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande i
grundstambok.
- egen och avkommans sammanlagda förärvningspoäng ska vara lägst 18. Minst 3
avkommor ska ha lägst 3 förärvningspoäng vardera.
Värdebokstav ELIT (kan utdelas postumt)
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav A samt:
- ha lämnat minst 5 avkommor. Avkomma äldre än 12 månader ska vara införd i
grundstambok. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande i
grundstambok.
- Egen och avkommans sammanlagda förärvningspoäng ska vara lägst 26. Minst 3
avkommor ska ha lägst 4 förärvningspoäng vardera.
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 stoets avelsvärdeklass läggs avkommornas
sammanlagda förärvningspoäng samman med stoets egna poäng.
B- eller AB-premierat sto som uppfyller kraven för A kan direkt även prövas för ELIT.
Stoet tillgodoräknas då A-poängen som eget värde i beräkningen.
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1poäng

Avkomma utan meriter.

2poäng

- 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.
- 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.

3poäng

4poäng

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*.
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.
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 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.

5poäng

Hingst med avelsvärdeklass B och lägst klass I.
Sto med avelsvärdeklass A.
Placering i hoppning klass 1.20/LA eller dressyr lätt A.
Placering fälttävlan 100 klass.
Placering körning medelsvår klass.
Placering i distans 80-129 km.
Placering i C-tävling western.

6poäng

Hingst med avelsvärdeklass AB.
Sto med avelsvärdeklass ELIT.
Placering i hoppning/dressyr/fälttävlan medelsvår klass.
Placering i körning i svår klass.
Placering i distans 130 km eller mer.

7poäng

Hingst med avelsvärdeklass A.
Placering i hoppning/dressyr/fälttävlan svår klass.
Placering i B-tävling western.

8poäng

Hingst med avelsvärdeklass ELIT.
Placering i internationell klass.
Placering i A-tävling western.

Poäng för hoppning, dressyr, fälttävlan och körning ska förvärvas vid officiell tävling anordnad av Svenska
Ridsportförbundet. Körtävling ska dessutom vara 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. Även utländska meriter kan ge förärvningspoäng i de fall meriterna kan anses
jämförbara med svenska resultat. * Enligt fastställt reglemente
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Shire & Clydesdale
Härstamning
Sto ska vara införd i svensk grundstambok avd I.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Mått
Shire
Minsta mankhöjd ska vara minst 163 cm. Ston som är lägre kan aldrig tilldelas högre
än 7p på rastyp. Bröstomfång från 152 cm och ska vara i harmoni med hästens övriga
kroppsbyggnad.
Clydesdale
Mankhöjden bör ligga mellan 164 och 182 cm för ston. Häst som är lägre eller högre
än angivna mått kan aldrig tilldelas högre än 7p på rastyp.
Färg
Shire:
Svart, svartbrun, mörkbrun, brun och skimmel (avblekbar från någon av de godkända
grundfärgerna). Kraftigt stickelhårighet accepteras på ston och valacker. Stora vita
fält på kroppen är tillåts på ston och valacker. Övriga tecken är tillåtna. Bläs och fyra
vita strumpor är önskvärt. Fux och konstantskimmel är ej tillåtna.
Clydesdale:
Att föredra är de traditionella färgerna, mörkbrun eller brun med vit strimbläs och
fyra vita helstrumpor. Vanligt förekommande är fux, svart, ljusbrun och stickelhåriga
varianter av dessa. Skimmel är accepterat, men ganska ovanligt.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7. Shireston under 163 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.
Bruksprov
Kör- eller ridprov är frivilligt och ska utföras enligt SHs regler och anvisningar för
sommarpremiering.
Individprövning
Avelsvärdesklass B
- Sto lägst 3 år gammal
- Sto 3-9 år ska uppnå lägst 36 p exteriört, ingen delpoäng under 6, vid
premieringstillfället. Äldre ston skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om
de ej poängbedöms vid premieringstillfället.
Avelsvärdesklass AB
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav B samt uppfylla följande villkor:
- Erhållit minst 38 poäng, ingen delpoäng under 7, vid lägst 3 års ålder samt
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genomfört godkänt kör- eller ridprov.
Avkommeprövning
Bedömda avkommor äldre än 12 månader ska vara införda grundstamboken.
Avkommor yngre än 12 månader ska vara berättigade till infördande i
grundstamboken.
Avelsvärdesklass A
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav B samt
- Ha lämnat minst fem avkommor
- Stoet ska uppnå minst 70 avkommepoäng, varav minst två avkommor med lägst 20
poäng
Avelsvärdesklass ELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma är i livet)
- Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav A samt ha minst 6 avkommor
- Stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med 30
poäng och två avkommor med 20 poäng, alternativt
- 120 avkommepoäng, varav lägst tre avkommor erhållit 30 poäng.
Avelsvärdesklass SUPERELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma är i livet)
- Stoet skall ha minst 7 avkommor som erhållit 30 avkommepoäng vardera.
Vid poängräkning får varje avkomma räknas endast en gång.
10p
- Bedömd med lägst 36 poäng exteriört, ingen delpoäng under 6, vid lägst tre års
ålder
20p
- erhållit lägst 38 poäng exteriört vid 3 års ålder, ingen delpoäng under 7.
- varit placerad i officiell ridtävling lägst Lätt B, bruksridnings-, brukskörnings-,
plöjnings- eller skogskörningstävling i lägst distriktmästerskapsklass eller vid
regional körtävling.
- varit bland de 60 % bästa i stoklassen vid National horse show vid lägst tre års
ålder.
- hingst som i England erhållit Grant-titeln.
30p
- hingst godkänd enligt svenska rasvisa bestämmelser
- hingst som i England erhållit Premium-titel
- erhållit avelsdiplom
- tilldelats 40 poäng, ingen delpoäng 7 eller mer på avelsvärderingsgrundande
arrangemang vid lägst tre års ålder
- vara AB-, A- eller ELIT-premierat sto
- varit 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.
- varit placerad i stoklassen vid National horse show vid lägst tre års ålder.
- varit reserv eller kvalificerad, i stoklassen, till Shirehorse of the Year Show, vid lägst
tre års ålder.
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22.

Amerikansk Miniatyrhäst

Härstamning
Stoet ska vara införd i svensk grundstambok avdelning I, II eller III
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Färg
Alla färger, mönster, tecken och ögonfärger är tillåtna.
Ålder
Avelsvärdering kan ske tidigast vid 3 års ålder.
Mått
Stoets höjd ska mätas vid anfästningen av sista manhåret. Höjden får inte överskrida
86,4 cm.
Ston som överskrider måttet kan inte erhålla avelsvärdesklass.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7. Sto som överskrider måttet kan inte erhålla avelsdiplom.
Bruksprov
Bruksprovet är frivilligt. Tömkörningsprov får genomföras från 3 års ålder. Körprov
får utföras av sto från 4 års ålder. Bruksprovet bedöms som godkänt eller icke
godkänt.
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.
Körning
Enligt enkelt bruksprov, körprov A i SHs regler och anvisningar för sommarpremiering
Individprövning
Avelsvärdesklass G
Tilldelas sto som uppnått minst 35 poäng exteriört och ingen delpoäng under 6.
Avelsvärdesklass GII (Exteriör)
Tilldelas sto som uppnår minst 38 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7.
Avelsvärdesklass GII (Prestation)
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Tilldelas sto som uppfyller kraven för avelsvärdesklass G och som har utfört ett
godkänt bruksprov eller blivit placerad som 1a eller 2a i körklass med minst 5
deltagare på AMHA-godkänd tävling eller
Genomfört officiell SvRF körtävling med godkänt resultat
Avelsvärdesklass GI (Exteriör)
Tilldelas sto som vid lägst 3 års ålder
- två gånger tilldelats minst 40 poäng, ingen delpoäng under 7 vid
avelsvärderingsgrundande arrangemang med två olika behöriga domare
- erhållit avelsdiplom
Avelsvärdesklass GI (Prestation)
Tilldelas sto som uppfyller kraven för minst avelsvärdesklass GII samt uppfyller något
av följande:
- Blivit placerad som Grand eller Reserve Grand Champion i Halter eller Driving på
AMHA-godkänd tävling eller
Blivit placerad i officiell SvRF körtävling
Eller har jämförbara utländska meriter
Avkommeprövning
Avelsvärdebokstav A
- ha lämnat minst fem avkommor registrerade i AMHA, och i de fall de är svenskfödda
införda i svensk grundstambok avd I, II eller III.
- stoet ska uppnå minst 80 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 20
poäng alternativt 80 avkommepoäng, varav en avkomma med lägst 30 poäng samt en
avkomma med lägst 20 poäng.
Avelsvärdebokstav ELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma är i livet)
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav A samt
- ha lämnat minst sex avkommor registrerade i AMHA, och i de fall de är svenskfödda
införda i svensk grundstambok avd I, II eller III.
- uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med 30 poäng och två
avkommor med 20 poäng, alternativt 120 avkommepoäng, varav lägst tre avkommor
erhållit 30 poäng.
Avkommepoäng
Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång.
10p
- Bedömd med lägst 36 poäng exteriört, ingen delpoäng under 6
20p
- vid lägst 3 års ålder erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 vid
sommarpremiering eller utställning (vid utställning utan poängsättning krävs guld)
med av SH godkänd domare.
- vid lägst 1 års ålder erhållit lägst 36 poäng, ingen delpoäng under 6 exteriört vid
sommarpremiering eller utställning med av SH godkänd domare.
-placerad i körtävling LB eller genomfört LA med godkänt resultat.
- placerad 1:a eller 2:a i performanceklass med minst 5 deltagare på AMHA-godkänd
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tävling (exklusive Costume samt Showmanship klasser).
- eller jämförbara utländska meriter.
30p
- erhållit avelsdiplom.
- A-premierat sto.
- vid lägst 1 års ålder erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 exteriört vid
sommarpremiering eller utställning med av SH godkänd domare.
- placerad i körtävling 2 x LB eller 1 x LA eller genomfört MSV med godkänt resultat.
- blivit Supreme eller Reserve Supreme på AMHA godkänd utställning.
- blivit Grand eller Reserve Grand i Performanaceklass på AMHA godkänd utställning
- eller jämförbara utländska meriter
50p
- hingst som erhållit avelsvärdeklass A eller ELIT.
- sto som erhållit avelsvärdeklass ELIT.
- placerad i körtävling 2 x LA eller 1 x MSV.
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23.

Kigermustang

Sto, 3 år eller äldre införd i svensk grundstambok avd I är visningsberättigad.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt punkt 3.2.4 i SH:s i detta reglemente.
Mått
Mankhöjden varierar mellan 137-163 cm, önskvärt 142-158 cm. Sto som är under 137
cm eller över 163 cm kan inte erhålla högre poäng än 7 på rastypen.
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.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng
under 7.
Bruksprov:
Bruksprov är frivilligt. Sto 3 år eller äldre kan utföra enkelt ridprov enligt SHs regler
och anvisningar för sommarpremiering
Individprövning
B
Tilldelas sto som erhållit minst 36 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7.
AB
Stoet uppfyller minimikrav för kvalitetsklass B och har utfört godkänt bruksprov eller
innehar tävlingsmeriter i officiell tävling.
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