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Introduktion 
SH är av Jordbruksverket erkänd avelsorganisation och godkända att föra avelsprogram 
för American curly.  

I detta avelsprogram finns rasbeskrivning, stamboksindelning och vilka krav som ställs 
för att kunna införas i grundstambok och eventuell riksstambok samt de rasvisa krav 
som gäller vid avelsvärdering av hingstar och ston.  

Övergripande regler för SH:s arbete gällande registrering, passutfärdande och 
avelsvärdering av hästar för de raser där SH bedriver avelsarbete framgår i Plan och 
riktlinjer för SH:s godkännande som avelsorganisation.  

Vidare framgår i Plan och riktlinjer de skyldigheter och rättigheter som var och en som 
deltar i ett avelsprogram ska känna till.   



Stamboken 
 
RAS 
American Curly Horse. 
 
SYFTE 
Avelsprogrammets syfte är att bevara och förbättra rasen. 
 
GEOGRAFISKT OMRÅDE 
Avelsprogrammets arbete bedrivs i Sverige.  
 
A. RASBESKRIVNING 
Storlek 
Medelstorlek: 152 cm i mankhöjd. Variation mellan 140 – 162 cm förekommer. 
Färg: Alla färger är tillåtna.  
Päls, man och svans: Curlypälsen kan vara hypoallergen. Håren är runda istället för 
platta. Karaktäristiskt för rasens päls, man och svans är: 
Bålen (fint mjukt hår, kan upplevas släthårig i sommarpäls) 

o Lockig (från microcurl till flera cm långa), eller 
o Vågig (djupa mjuka vågor i pälsen), eller 
o Som krossad sammet (mjuka tjocka ansamlingar av lockar i hårremmen) 

Man (extra fint hår)  
o Skruvlockar 
o Vågig 

Manen kan fällas helt eller delvis på sommaren. Den ska vara delad dvs hänga på 
halsens båda sidor. 
Svans 

o Lockig, eller 
o Vågig 

Svansen kan partiellt fällas vid svansroten på sommaren. 
Hovskägg 

o Lockigt (att föredra), eller 
o Vågigt 

Hovskägget fälls på sommaren men behålls till viss del. 
Typ: En liten till medelstor häst av allround/sporthästtyp. En American Curly ska vara 
stark och härdig. American Curly har en snabb återhämtning av puls och andning efter 
ansträngning. På grund av åren med inkorsning av andra raser förekommer curlyhästar 
med varierande utseende och storlek. 
Huvud, hals och bål: Hästen ska ha ett medelstort huvud med väl markerade ganascher 
och tydlig struplinje. Ögonen ska vara brett ansatta med uppåtböjda ögonfransar. 
Öronen ska vara korta till medellånga med lockig insida. Lockarna i öronen fälls inte 
totalt ut under sommaren. Djup, väl ansatt hals. Ryggen ska vara märkbart kort och 
indikera att curlyhästen har fem ländkotor. Bålen ska vara djup. Underlinjen ska vara 
skenbart lång och något uppdragen mot flanken. Curlyhästar ska ha kraftig benstomme 



och överarmen ska i förhållande till underarmen vara längre än denna. Fram- och 
bakdelar ska vara smidiga och muskulösa. Manken ska ej vara för markerad. Korset ska 
vara rakt eller svagt sluttande.  
Extremiteter: Benstommen ska vara mycket stark. Hovarna ska vara nästan perfekt 
runda i sin form och mycket hårda och fasta, väl proportionerliga i förhållande till 
hästens storlek. 
Rörelser: Gångarterna ska vara lätta och mjuka. 
Temperament: Temperamentet ska vara lugnt. 
 
B. AVELSMÅL  
Aveln är inriktad på rastypiska, rasrena hästar och genom målmedveten avel 
eftersträvas en enhetlig typ av American Curly. Avelsmålet prioriteras i följande 
ordning: lynne, sundhet, exteriör. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt innan införande i svensk 
stambok kan ske:  
o Utländsk originalhandling från en inom EU godkänd avelsorganisation där 

identiteten är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
o Signalementsbeskrivning och chipmärkning vid sidan av modern innan födelseårets 

slut eller inom 6 månader från födelsen beroende på vilket som inträffar sist, 
betäckningsrapport samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. Om 
hästen inte är identifierad vid sidan av modern inom de angivna tidsramarna måste 
åldern verifieras enligt tänder av en veterinär. 

o Signalementsbeskrivning och chipmärkning vid sidan av modern innan födelseårets 
slut eller inom 6 månader från födelsen beroende på vilket som inträffar sist samt 
härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. Om hästen inte är identifierad 
vid sidan av modern inom de angivna tidsramarna måste åldern verifieras enligt 
tänder av en veterinär. 

o Amerikanskt registreringsbevis utfärdat av American Bashkir Curly Horse Registry 
(ABC), signalementsbeskrivning och chipmärkning i original. 

 
Pälsens lockighet ska kontrolleras vid identifieringen och noteras av ID-kontrollanten 
på signalementsblanketten.  
 
C2. Identitetsnummer 
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är raskoden 19, de två följande 
siffrorna är de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer.  
 
D. AVELSDJUR 
Den första registreringen av American Curly Horse i Sverige skedde 1994 och 2018-10-
01 var antalet registrerade hästar 365 st. 2018 betäcktes 11 ston. 



 
E. STAMBOKSINDELNING 
Grundstamboken är uppdelad i fyra avdelningar och är sluten. 
 
I grundstambokens avdelning I - IV införs hästar som i alla härstamningsled kan 
härledas till Svenska American Curly Hästföreningens stambok, Svenska 
Hästavelsförbundets stambok eller i ABC som permanent, tentative, full registered, 
ABC:s Full Book eller införd i ABC:s Blood Percentage Registry liksom ABC:s Blood 
Percentage Book.  
 
Grundstambok avdelning I 
Hästen ska ha lockig päls.  
Den ena föräldern ska vara införd i Grundstambok avdelning 1 eller i ABC som 
permanent, tentative eller full registered eller i ABC:s Full Book. 
 
Den andra föräldern ska vara:  
• införd i Grundstambok avdelning I eller ABC:s Full Curly Registry eller ABC:s Full 

Book. 
• eller införd i Grundstambok avdelning II eller i ABC:s Blood Percentage Registry eller 

ABC:s Blood Percentage Book med beteckning 31/32. 
• eller införd i Grundstambok avdelning III eller i ABC:s Blood Percentage Straight 

Division. 
 
Denna avdelning motsvarar ABC:s Full Book.  
 
Grundstambok avdelning II 
Hästen ska ha lockig päls. 
 
Den ena föräldern ska vara införd i Grundstambok avdelning 1 eller i ABC som 
permanent, tentative eller full registered eller ABC:s Full Book. 
 
Den andra föräldern ska vara införd i Grundstambok avdelning II eller i ABC:s Blood 
Percentage Registry eller ABC:s Blood Percentage Book. 
Andelen Curly i härstamningen anges med beteckningarna ½, ¾, 7/8, 15/16, 31/32.  
Avkomman till häst med beteckningen ½ får själv beteckningen ¾ osv. 
 
Denna avdelning motsvarar ABC:s Blood Percentage Book. 
 
Grundstambok avdelning III 
Hästen är släthårig. 
Far och mor ska båda vara införda i Grundstambok avdelning 1 eller i ABC som 
permanent, tentative eller full registered, eller i ABC Full Book. 
 
Denna avdelning motsvarar ABC:s Full Book Straight Division. 



 
Grundstambok avdelning IV 
Far och mor ska vara införda i någon av stambokens avdelningar eller i ABC som 
permanent, tentative, full registered, eller i ABC:s Full Book eller införd i ABC:s Blood 
Percentage Registry eller ABC:s Blood Percentage Book. Hästen uppfyller inte kraven för 
att registreras i någon av avdelningarna I, II eller III. 
 
F. MODERSTAMBOK 
Detta är en originalstambok baserad på reglerna för American Bashkir Curly Registry i 
USA. SH håller sig med hjälp av Svenska American Curlyföreningen uppdaterad om 
ändringar i ABC:s regelverk. 
 
  



Avelsvärdering av American Curly 
Allmänna bestämmelser 
Övergripna regler gällande avelsvärdering framgår i Plan och riktlinjer. Nedan följer de 
rasspecifika kraven som gäller vid avelsvärdering av hingstar och ston. 
 

Avelsvärdering av hingstar 
Härstamning 
Hingst ska vara införd i svensk grundstambok avdelning I eller II och uppfyller därmed 
härstamningsmässiga krav. Släthåriga hingstar kan ej avelsvärderas då pälsens 
lockighet är ett grundkrav för hingstar. 
 
Hälsotillstånd 
Hingsten ska vara veterinärt godkänd enligt Plan och riktlinjer.  
 
Exteriörbedömning 
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.  
 
Mått 
Hingstens mankhöjd ska mätas. 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 Plan och riktlinjer. Hingstar fyra 
år och äldre ska genomföra godkänt kör- och/eller ridprov för att kunna tilldelas 
avelsvärdeklass.  
Som godkänt bruksprov räknas även genomförd tävling med godkänt resultat på lägst 
lokal nivå i officiell tävling enligt Svenska Ridsportförbundet eller på lägst D-nivå för 
westernridtävling inom WRAS.  
 
INDIVIDPRÖVNING 
Avelsvärdeklass B 
Tilldelas 3-årig hingst 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 4, år eller äldre som erhåller minst 38 poäng exteriört, ingen delpoäng 
under 6 och som genomför godkänt bruksprov eller har tävlingsmeriter i officiell 
tävling.  
 



AVKOMMEPRÖVNING 
Värdebokstav A 
Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B. Har lämnat 10 bedömda avkommor 3 år 
eller äldre som är införda i grundstambok avdelning I eller II. Minst 3 av dessa 10 
avkommor ska uppfylla något av följande krav: 

• Hingst godkänd enligt rasvisa krav. 
• Minst AB-premierat sto. 
• Exteriörbedömt sto med lägst 38 p exteriört. 
• Valack visad med minst 38 p 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. Minst 5 av dessa 15 avkommor uppfyller något av 
följande krav: 

• Hingst godkänd enligt rasvisa bestämmelser. 
• Minst AB-premierat sto. 
• Exteriörbedömt 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 I eller II och 
ingen av dessa avkommor har uppnått minst 38 poäng exteriört.  
 
  



Avelsvärdering av ston 
Härstamning 
Ston införda i svensk grundstambok är visningsberättigade men bara ston i avd I eller II 
kan tilldelas avelsvärdesklass vid individprövning. 
 
Hälsotillstånd 
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt Plan och riktlinjer. 
 
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 endast erhålla avelsvärdesklass efter 
avkommeprövning.  
 
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 Plan och riktlinjer.  
 
 
Individprövning 
Avelsvärdesklass B 
- Sto infört i grundstambok avd I eller avd II, 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 uppfyller minimikraven för värdebokstav B samt uppfyller något av följande 
villkor: 
- Erhållit avelsdiplom 
- Tilldelats lägst 40p exteriört vid officiell utställning samt utfört bruksprov enligt 
grundkraven eller genomfört officiell tävling. 
 



Avkommeprövning 
 
Avelsvärdesklass A 
Stoet uppfyller kraven för avelsvärdesklass B samt har lämnat minst fem avkommor 
införda i grundstambok avd I eller II. Släthårigt sto som inte uppfyller kraven för B kan 
tilldelas avelsvärdesklass baserat på lockiga avkommor. 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 uppfyller kraven för avelsvärdesklass B samt har minst sex avkommor införda i 
grundstambok I eller II. Släthårigt sto som inte uppfyller kraven för B kan tilldelas 
avelsvärdesklass baserat på lockiga avkommor.  Fyra av de 6 avkommorna 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. 
 

 


