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Välkomna! 
Här följer information som det är viktigt att ta del av för att det ska flyta på så bra som 
möjligt när ni väl är på plats. 

Tidsschema 

I katalogen finner ni ett tidsschema för dagen. Det är viktigt att ni respekterar de tider 
som är tilldelade er hingst.  
 
Tänk på att det kan bli förändringar i schemat vid strykningar. Dessa kommer att anslås 
i sekretariatet. 
 
Tänk på att vara vid respektive station i god tid för att dagen ska flyta smidigt. 

Inskrivning 

Hästägarförsäkran som medföljde katalogen lämnas i sekretariatet innan urlastning.  
Ni som hyrt box och ankommer redan på lördag em/kväll ska per mejl eller MMS skicka 
foto på den underskrivna hästägarförsäkringen. Så snart som möjligt på söndagen ska 
originalet lämnas in i sekretariatet. En spånbal ingår i boxhyran, men möjlighet finns att 
köpa till extra spån. Hinkar, krubbor etc måste ni själva ta med.  
Frågor som rör gäststallet hänvisas till Marina Bengtsson tele 0730 – 86 70 68. 
 
På söndagen öppnar sekretariatet kl 09.00. Sekretariatet kan nås under dagen via 
telefon 0766-69 69 82. Strykningar meddelas med fördel via samtal eller SMS på 
ovanstående nummer. 

Nummerlappar 

Hästägare ska ha med egna nummerlappar, två stycken per häst. Hästen ska ha 
nummerlapparna väl synliga under hela arrangemanget, gärna fästa i ögon/öronhöjd, på 
vardera sida. 
 
ID-kontroll, veterinärbesiktning och mätning 
ID-kontroll, veterinärbesiktning och mätning sker i gäststallet, se kartan, och hingstarna 
ska besiktigas enligt tidsschemat. Observera att hästpass ska medtas till denna station. 
Mätlappar kommer inte att delas ut, utan mätresultaten förs på ett mätprotokoll som 
meddelas nämnden. 
 
Bruksprov 
Bruksprov genomförs enligt tidsschemat. Uppvärmning kommer att ske på 
utehoppbanan. Ingen utrustning för kör- eller ridprov kommer att finnas på plats. 
Hästägaren ansvarar själv för att ha med sig vagn etc. 

Exteriörbedömning 

Exteriörbedömningen sker i ridhuset enligt tidsschema. Uppsamlingsring finns i norra 
änden av ridhuset. Vid flera hingstar av samma ras och ålderskategori visas hingstarna 
först på ring innan den individuella bedömningen startar. Vissa hingstar ska visas på 
hårt underlag, vilket sker utomhus efter att hela gruppen är bedömd. Plats anvisas av 
nämnden.  
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Observera att alla hingstar ska visas i för hästen väl tillpassat träns med bett, av person 
som är minst 16 år gammal. Kedja är tillåtet. Visaren rekommenderas att bära för 
ändamålet lämplig hjälm. Omyndig visare ska bära hjälm. 
 
Håll avstånd till framförvarande hingst för att undvika olyckor.  
Varje hingstägare har rätt att ha en medhjälpare i anslutning till visningsringen. 

Kritik  

Samtliga hingstar får sin kritik presenterad vid dagens slut. Kritiken meddelas i ridhuset 
och i katalognummerordning. Tid meddelas i sekretariatet.  
 
Servering 
Skaraortens ryttarförening bemannar kafeterian i ridhuset och serverar fika och lättare 
förtäring. 

Säkerhet 

Det kommer att vara hästar och folk i rörelse på anläggningen. Håll avstånd och tänk på 
att visa hänsyn för varandra. Tänk på smittrisken, undvik att dela hinkar, tyglar etc.  
 
Alla hingstar ska ledas i huvudlag med bett, även vid i- och urlastning. 
 
Lycka till! 
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Vägbeskrivning till Skaraortens ryttarförening, Skålltorp, Skara 

 
Skålltorp, Skaraortens ryttarförening ligger ett stenkast från riksväg 49 

mellan Skara (ca 10 km) och Skövde (ca 15 km), bakom Axevalla travbana. Från väg 49 
sväng av mot Axevalla travbana. Sväng höger ner mot väg 49 på en asfalterad väg där 

också pendlarparkering finns - skyltat Ridanläggning. Nere mot väg 49 ansluter en 
grusväg som går parallellt med 49:an och som leder upp till Skålltorp.  
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Karta över anläggningen 

 

 
 

Pilar i rött visar den väg som ska användas till och från exteriörbedömningen i ridhuset. 
Ingång sker vid norra porten och utgång vid den södra.  

Vid bruksproven så sker in- och utgång enbart via den södra porten.  
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Bruksprov 

För hingstar tillhörande Svenska Hästavelsförbundet framgår kraven i Hingstreglemente 
2018 som finns att ladda ner från http://svehast.se/avel/reglementen/  
 
För morganhäst som har ASHR som avelsorganisation gäller ASHR:s reglemente. För 
tillgång till det reglementet hänvisas ni till www.ashr.se 
 
Läs noggrant reglerna innan premieringsdagen. För de hingstar som ska göra bruksprov 
enligt SH:s grundkrav finner ni information om nedan (ytterligare rasvisa krav kan 
förekomma): 
 

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. 
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. 
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Visa upp hästen korrekt 

 
1.  Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen. 
 
2. Ställ upp hästen (inte för nära domaren) med sidan mitt för domaren så att denne 

kan se hästens samtliga fyra ben (öppna sidan mot domaren). Korrigering får 
göras antingen framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt. 

 
3. Då domaren går framför hästen tar du ett steg åt sidan så att du inte skymmer 

hästens framparti. 
 
4. Då domaren fortsätter till andra sidan återgår du till platsen framför hästen och 

ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan från detta 
håll. 

 
5. Då domaren kommenderar skritt ska hästen föras i skritt med din högra hand, 

men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens 
vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå 
avslappnad i friskt tempo. 

 
6. Vändning görs alltid åt höger. 
 
7. Då domaren kommenderar trav samlas tyglarna i höger hand. Tänk på att du 

måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den. 
 
8. Träna hästen så att den kan gå på raka spår. 
 
9. Måste spö användas ska detta göras med försiktighet, eftersom hästen annars lätt 

går på dubbla spår. Det är tillåtet att ha egen piskförare. 
 
10. När hästen visas på ring - håll avståndet till framförvarande häst så att du inte 

blir sparkad. 
 
11. Uppvisarens klädsel skall vara ändamålsenlig och prydlig. 
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Avelsvärderingsnämnd 

 
Ordinarie:    

Elisabeth Ljungstorp, ordf.    
Liselotte Erixon    
Lars Gerth, veterinär 
 
Rasrepresentant: 
Birgitta Kabinger, Lennart Östergren (american curly) 
Carina Nordin (morganhäst) 
 
Bruksprovsdomare: 

Elisabeth Ljungstorp, Liselotte Erixon 
 
Mätning 
Lennart Gustavsson 
 

 
 

TÄNK PÅ... 
 

...att visare och hingst är väl förberedda 

...att anmäla din hingst i sekretariatet innan du lastar ur honom 

...att hästägarförsäkran är ifylld 

...att på premieringsplatsen hålla ordentligt avstånd till andra hingstar 

...att ha med hästens pass vid ID-kontroll, mätning och hos veterinären 

Under evenemanget, släpp inte fram obehöriga till din häst och undvik 
all kontakt med övriga hästar. 

 
Dela inte redskap, hinkar, tyglar eller spön som inte är desinficerade. 

Ska du hjälpa någon att visa hingst? Fundera över hur ni bäst undviker 
att föra över smitta. 

 

 
Om din hingst godkänns enligt rasvisa krav tänk på 

 
- att det är upp till dig som ägare att i förekommande fall ansöka om riksstambokföring. 
Tänk på att visa rasers regler kräver att detta är gjort innan första betäckning sker. 
- att om hingsten ska användas i avel ska dess DNA-typ vara fastställd.  
- att om hingsten är importerad ska den vara CEM-testad i Sverige med negativt resultat 
 
För hingst som hör till ASHR, kontrollera med dem vad som krävs för riksstambokföring.  
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Tidsprogram 
Följande tidsprogram gäller under dagen. Tänk på att vid t.ex. strykningar kan 
tidsschemat komma att ändras. Strykningar anslås i sekretariatet. 
 

Namn Nr Född Ras Exteriör 
Veterinär 
+ Mätning Bruksprov 

Hippoholic Pay the Price 1 2013 Am mininatyr 10.00 10.30 11.00 

Dayspring Neighborhood Joyride  2 2005 Am mininatyr 10.00 10.50 11.30 

Näsuddens Story of Life  3 2015 Morganhäst 10.10 10.40 11.15 

Special Coowescoowe 4 2015 Am curly 10.15 11.00 11.45 

Björnebos Callos 5 2014 Irish Cob 10.20 11.10 12.00 

Kullas Lexington 6 2014 Irish Cob 10.20 11.20  -  

 
 

Efter samtliga moment är genomförda sammanträder nämnden, ca 12.15. Kritik ges 
sedan ca 13.00 i katalognummerordning. Exakt tid för kritiken meddelas i sekretariatet.  
 
 
 
 
 
 
 

Sommarpremieringarna 2019 

Snart öppnar anmälan för sommarpremieringarna 2019. Datum och platser hittar du på 
SH:s hemsida: http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-
anmalan/  
 
Här hittar du också information om hur du går tillväga för att anmäla din häst, länkar till 
propositioner, viktigt att tänka på och vad en sommarpremiering är och varför det är 
viktigt att många hästar visas.  
 
  

http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/
http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/
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Young Handler Award 

Den rosett som du har fått idag är en uppmuntran och uppskattning för ditt 
engagemang i att visa häst på sommarpremiering, utställning eller 
avelsvärdering för hingstar!  
 
Visa gärna att du fått utmärkelsen Young Handler Award genom att ta ett 
foto och publicera på Instagram eller Facebook. Skriv namnet på den 
visade hästen och vilken plats samt märk inlägget med de hashtags som 
stämmer:  

#younghandleraward #svehast #svenskahästavelsförbundet 
#avelsvärdering #horsesmadeinsweden #dinrasförening 

 
 
 

 
Svenska Hästavelsförbundet,  

Box 314, 532 24 Skara, 
Petra Alm, petra@svehast.se 

0511-441 883

ÄR DU UPP TOM 26 ÅR? 
VISAR DU HINGST IDAG?  

ALLA FÅR ROSETT! 
DESSUTOM DELAR SHs 

UNGDOMSPROJEKT UT ETT PRIS TILL 
BÄSTA UNGA VISARE! 

mailto:petra@svehast.se
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Deltagande hingstar  
Amerikansk Miniatyrhäst 

Hingstar födda 2015 eller tidigare 
1. Hippoholic Pay the Price A 217050, 48-13-0010 Amerikansk Miniatyrhäst 
Svsk, skj stj, snp, vt ul, blå ögon 752001048130010 
Hingst född 2013 hos Eva Rubin, Flen __ __ __ __ __ = __ 
e. So Chic Dark Destiny Monte Christo A  u. Nostalgias Pay The Lady 48-05-0006 
e. Nostalgias Show Me The Money A 109055 u. LBFS Gee Gee A 109392   
e. Sreenans Spring Song A 65504  - Bond Nemo R 02126P   
Äg/Anm: Hippoholic Eva Rubin AB, Ekenäs Marielund, 64295 Flen, 0707973647 
 

2. Dayspring Neighborhood Joyride A 160198; 48-05-0177 Amerikansk Miniatyrhäst 
Rsk, -  
Hingst född 2005 hos John & Andrea Evans, USA __ __ __ __ __ = __ 
e. FF Neighborhood Watch A 125247 u. Mistletoes Little Happy A 100184 
e. Charles Specktacular Emperor A 28691 u. Scott Creeks Mystical Christa A 46172   
e. Brewers Orion Mystic A 17415  -      
Äg/Anm: Hippoholic Eva Rubin AB, Ekenäs Marielund, 64295 Flen, 0707973647 
 

En amerikansk miniatyrhäst är kortfattat en stor häst i litet format. Målet med aveln av rasen 
har alltid varit och är såklart än idag att få fram en ras som både exteriört och mentalt är så 
lik en stor häst det bara går, men i minsta möjliga format. Namnet amerikansk miniatyrhäst 
kommer ifrån att det långa gedigna avelsarbetet med att få fram denna fantastiska ras 
började i just USA. Hästarna lämpar sig alldeles utmärkt till all sorts trickträning, agility, 
sällskap, longering, tömkörning och vanlig körning. Utställning och show på somrarna, 

tolkning på vintrarna. Låt dig inte luras av deras ädla utseende, det är en tålig häst med bred variation. Svenska 
Miniatyrhäst föreningen (SMHF) bildades år 2011. Syftet med föreningen är att promota den amerikanska 
miniatyrhästen samt anordna gemensamma aktiviteter för alla olika miniatyrhästar i Sverige.  Mer info på 
www.miniatyrhast.se 

 Morganhäst 

Hingst född 2015 eller tidigare 
3. Näsuddens Story of Life  Morganhäst 
Br,  752007SMHF10610 
Hingst född 2015 hos Näsuddens Stuteri, Skinnskatteberg __ __ __ __ __ = __ 
e. Näsuddens Miracle Mike 34 SE 07-09- u. Näsuddens Terrific Life 064 SE 07-94- 
e. Tronshagens Figure 13 SE 07-89-1043 u. Isaksbo Joy Of Life 020 SE 07-84-0023   
e. Hanover Super Dan 2 SE 07-67-1011  - Donlyn of Wind-Crest AMHA 10273   
Äg/Anm: Ankie Höglund, Sunnersta 212, 881 95 Undrom, 0738435850 

 
Rasen stammar från en enda hingst Figure (senare kallad Justin Morgan efter sin ägare, 
därav rasens namn) som präglade sina avkommor så mycket att det inom en 
trettioårsperiod talades allmänt om morganhästen som ras.  Idag används 
morganhästarna till det mesta. De är duktiga körhästar och arbetsvilliga ridhästar som 
generellt passar för flertalet discipliner. De är känsliga, lyhörda, ambitiösa och vill vara 
med där det händer saker. De har ett stadigt temperament, är modiga och nyfikna, utan 

att för den sakens skull vara loja och tröga. Oavsett disciplin så är det underbara familjehästar som gärna 
ställer upp på allt och tycker om människans sällskap. Det går inte att bortse från utseendet, det här är 
vackra, högresta hästar med mycket utstrålning som tycker om att visa upp sig. Smidighet i kombination 
med muskler, välliggande bogar och en hållning som gör att de är födda i ”rätt form”. Svenska 
Morganhästföreningen grundades 1983 och det finns nu lite mer än 400 hästar i livet i Sverige.  Läs mer 
på www.swedish-morganhorse.com 

http://www.miniatyrhast.se/
http://www.swedish-morganhorse.com/
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 American Curly 

Hingst född 2015 
4. Special Coowescoowe 19-15-0348 American Curly 
Gbr, lkt, vtul 752001019150348 
Född 2015 hos Sara Lindberg, Ullared __ __ __ __ __ = __ 
e. Idaho Dream 19-10-0311 u. Missouri´s Dark Coffee 19-08-0267 
e. Missouri Dream 19-01-0113 u. Stormy´s Moonlight 19-99-0080   
e. Stormy Charmer 19-91-0001  - JC´s Rowdy ABC P-363(f)   
Äg/Anm: Sara Lindberg, Skälstorp 132, 31161 Ullared, 0735779173 

 
American Curly Horse är en hästras från USA, främst känd för sin lätt lockiga 
hårrem. De första hästarna av rasen American Curly Horse importerades till Sverige 
1992. Det är en liten till medelstor häst av allround/sporthästtyp. Medelstorlek är 
152 cm i mankhöjd. Variation mellan 140 – 162 cm förekommer och alla färger är 
tillåtna. En American Curly ska vara stark och härdig. På grund av åren med 
korsningar förekommer curlyhästar med varierande utseende och storlek. 
Temperamentet ska vara lugnt och den har mjuka gångarter och skall vara bekväm 
att rida. Den lockiga pälsen kan variera från att bara ha ett lätt vågigt mönster till 

stora korkskruvar. Inom rasen finns tre olika pälstyper - pälsen kan vara mycket lockig, lite lockig eller 
helt rak men med vågig man och svans. Curlypälsen kan vara hypoallergen. Håren är runda istället för 
platta och detta gör att vissa allergiker kan tåla dessa hästar. Mer info finns på 
http://svenskaamericancurlyhorseforeningen.se/ 
 
 Irish Cob 

Hingstar född 2015 eller tidigare 

5. Björnebos Callos MY 16 Irish Cob 
Svsk, gmg bls, vtflul 752026026141329 
Hingst född 2014 hos Åsa Jansson, Gårdeby, Björnebo, 61495 Söderköping __ __ __ __ __ = __ 
e. Waterhouses Alfie MY 12 u. Rudstorps Jouline MX 38 
e. Big John 25-01600  u. Queenie 25-02045    
e.     -      
Äg/Anm: Åsa Jansson, Gårdeby Björnebo 2, 614 95 Söderköping, 070-220 71 11 
 

6. Kullas Lexington MY 17 Irish Cob 
Brsk, oreg bls, vtflflul 752026026141316 
Hingst född 2014 hos Åsa Hammar, Istorp __ __ __ __ __ = __ 
e. Lucius GSIII-14; 25-02230  u. Pocahontas GSIII 2; 25-02178 
e.    u. Ryans Winnie     
e.     -      
Äg/Anm: Åsa Hammar, Kulla 2, 51991 Istorp, 0702780122 

 
Irish Cob är en kallblodshäst av cobtyp, som ofta känns igen genom sin rastypiska 
behåring med mycket man och svans samt rikligt med hovskägg. Irish Coben (IC) finns i 
alla storlekar och kan ha alla färger, skäck är en av de vanligast förekommande. IC:n 
kan i England och på Irland spåras tillbaka till 1600-talet. De användes av 
resandefolket till att dra deras tunga husvagnar. De här husvagnarna, vardos, kunde 

väga över ett ton, så hästarna som drog dem var tvungna att vara starka, och samtidigt både uthålliga och 
förnöjsamma för att orka de många timmarna framför vagnarna. IC:n är med sin ymniga hårprakt och 
otaliga färgvarianter en vacker syn. Den är kompakt och kraftfull och är perfekt som allroundhäst. IC:n är 
väl balanserad och proportionerlig och står rakt och vinkelrätt och utgör en imponerande syn. IC:n 
betecknas som en medeltung till tung häst. Läs mer på www.irishcobsociety.se 

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stras
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://svenskaamericancurlyhorseforeningen.se/
http://www.irishcobsociety.se/
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Lipizzaner 

 
Hingstar för postum höjning av avelsvärdeklass 

7. 8 (336) Pluto Alda-28 (P. 1966) Lipizzaner 
Hingst född 1966  __ __ __ __ __ = __ 
e. 138 Pluto VIII Santa (H. 1945) u. 63 Alda (P. 1957) 
e. 142 Neapolitano IV Brenta (Wsbch.  u. 79 Bellornata (P. 1940)   
e. 907 Maestoso VI Theodorosta (P. 1924)  - 12 Pluto II Materia (L. 1912)   
Anm: Svenska Lipizzanerföreningen 
 
 

8. 10 Pluto Fantasia-24 (P. 1974) Lipizzaner 
Hingst född 1974 hos Statsstuteriet Piber, Piber __ __ __ __ __ = __ 
e. 303 Pluto IX Basilica (P. 1962) u. 95 Fantasia (P. 1964) 
e. 196 Siglavy IV Bona (Wsbch/P. 1951) u. 16 Graina (H. 1945)   
e. Favory VIII Africa (P. 1933)  - Conversano Soja (L. 1922)   
Anm: Svenska Lipizzanerföreningen 

 
 

Avseende urval, tradition och kultur, är Lipizzanern en av Europas äldsta hästraser. De 
egenskaper som framavlats hos lipizzanern har gjort den lämplig för allmän användning 
med en beprövad och särskild fallenhet för klassisk ridkonst (högre skolan) och för 
körning.  
Lipizzanern är mycket uttrycksfull med en nobel hållning. Generellt är den harmoniskt 
byggd, kroppen mer rektangulär än kvadratisk. En idealisk storlek för en vuxen häst ska 

ligga mellan 153 och 158 cm. En lipizzaner är vanligtvis skimmelfärgad men alla färger accepteras. Rasen 
är känd för sin uthållighet, sitt goda temperament, sin lättföddhet, vilja att lära och gemytlighet. Som en 
av de äldsta raserna i Europa har lipizzanern en bevarandestatus. Rasen är kanske mest känd för 
allmänheten för de vita hingstarna på Spanska Hovridskolan i Wien och som körhäst för de otaliga VM-
medaljer, som tagits hem av kuskar från Ungern. Läs mer på www.lipizzaner.se 

 


