Svenska Hästavelsförbundets regler och
anvisningar för sommarpremieringar 2019
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Svenska Hästavelsförbundets (SH) regler och anvisningar för
sommarpremieringar 2019.
Syftet med sommarpremieringarna är att främja kvalitet och utveckling av svensk hästavel
samt förebygga ärftliga sjukdomar hos hästar. Sommarpremieringarna är en riksomfattande
verksamhet med premieringar vid en eller flera platser i varje län för att hästägare i hela
landet ska kunna ha möjlighet att delta. Resultaten från bedömningarna skapar underlag för
avelsvärdering av unghästar och ston samt rådgivning och forskning inom hästsektorn.
Sommarpremieringarna är också en tradition som på många håll har en lång historik.
1.1. Allmänna bestämmelser
För att premieringarna ska genomföras med kvalitet bör de genomföras på större
premieringsplatser. Bedömningarna sker inom åldersklasser och ras.
I varje distrikt ska visningsmöjlighet erbjudas för de hästar som är visningsberättigade i detta
reglemente.
Aktiviteter som kan genomföras vid en sommarpremiering är följande:
exteriörbedömning och ev. mätning (för avelsändamål)
enkelt bruksprov
prov för körbarhetsintyg
frivilligt körprov
sundhetskontroll
utdelning av avelsvärderingsbevis för ston om berörd avelsorganisation så
beslutar
avelsvärdering av unghästar och ston om berörd avelsorganisation så beslutar
Avelsvärdering:
Avelsvärdering av ston och unghästar kan ske av de raser vars avelsorganisation så beslutat.
Regler för detta anges i respektive avelsorganisations storeglemente.
Premieringar ska ske under perioden 1/7 – 30/9.
1.2. Visningsberättigade hästar:
Hästar av ras vars avelsorganisation eller rasförening har tecknat
avtal om sommarpremieringarna med SH får visas.
Av dessa är föl, ston och valacker oavsett ålder, 1- och 2-åriga hingstar och sedan tidigare
godkända hingstar som visas för sundhetskontroll visningsberättigade.
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Visningsberättigade raser:
Eventuella tillägg kan komma att ske i samband med att SH blir godkänd avelsorganisation
för fler raser, som då valt att delta vid sommarpremieringarna, eller om avelsorganisationer
tecknar avtal om sommarpremieringarna med SH.
American Curly
Amerikansk Miniatyrhäst
Angloarabiskt fullblod
Arabiskt fullblod
Ardenner
Clydesdale
Connemara
Dartmoor
Exmoorponny
Fjordhäst
Gotlandsruss
Haflinger
Irish Cob
Kaspisk häst
Kiger Mustang
Lipizzaner
Lipizzanerkorsning (raskod 56)
Morganhäst
New forest
Nordsvensk brukshäst
Rysk Basjkir
Shagyaarab
Shetlandsponny
Shire
1.3.
Identitetskontroll
Premieringsförrättaren ansvarar för att alla hästar som visas identitetskontrolleras via hästpass
och chipavläsning eller via hästpass och signalement. Identitetskontrollen kan, av
premieringsförrättaren, delegeras till godkänd ID-kontrollant. Att hästens identitet
kontrollerats ska skrivas in i passet på där för avsedd sida. Eventuella avvikelser gällande
identiteten ska dateras, noteras, undertecknas och rapporteras till respektive
avelsorganisation. Avläsning av chip ska ske i första hand. Om hästen ej är chipmärkt eller
chipet ej kan läsas av ska hästens signalement kontrolleras mot passet. För att säkerställa en
hästs identitet krävs en chipavläsare med hög avläsningskapacitet.
Om det på premieringsplatsen uppstår oklarheter om en hästs identitet
och härstamning, ska hästen ändå bedömas, mätas och tillåtas avlägga
eventuellt bruksprov. Resultatet från bedömningen får dock inte officiell
status förrän oklarheterna är utredda.
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1.4.
Bedömning
Bedömning av ston omfattar härstamning, exteriör, hälsotillstånd och i förekommande fall
prestationer.
Bedömningen ska noteras på protokoll omfattande de fem nedanstående
bedömningsgrupperna
-

typ,
huvud, hals, bål och kors,
extremiteter samt rörelsernas korrekthet,
rörelsemekanik i skritt,
rörelsemekanik i trav.

Omdömet om hästen ska uttryckas med poäng i skalan 1-10 för varje bedömningsgrupp
samt ett verbalt omdöme.
Erhållen placering i åldersgruppen för rasen ska noteras på bedömningsprotokollet.
Om en visad häst inte kan bedömas på en eller flera bedömningsgrupper sätts dessa
bedömningsgrupper med streck (-). Sådan häst ska inte tilldelas någon kvalitetsklass.
Resultatet av exteriörbedömningen kan inte överklagas.
1.5.
Bedömning av äldre ston
Ston över 10 års ålder poängbedöms och klassindelas endast efter särskild överenskommelse
mellan premieringsförrättaren och hästägaren eller dennes ombud. Denna överenskommelse
kan endast ske på premieringsdagen före bedömningen.
1.6.
Definition av levande föl
Med levande avkomma menas minst nio dygn gammalt föl. Om fölet därefter dött ska
veterinärintyg kunna uppvisas om att fölet för sin ålder varit normalt utvecklat och av
godtagbar kvalitet.
1.7.
Mätning
Premieringsförrättaren ansvarar för att mätning av mankhöjd, bröstomfång
och skena utförs på samtliga hästar tre år och äldre.
Premieringsförrättaren kan delegera mätning till annan lämplig person.
Mätning av mankhöjd ska utföras på hårdgjord yta och med mätkäpp av god kvalité.
Mätintyg för tävling gäller om inget annat anges i rasvist reglemente om
avelsorganisationen är annan än SH.
Övriga mått som ska tas anges i rasvist reglemente.
Resultat av mätning kan endast överklagas på plats, till premieringsförrättaren, innan
exteriörbedömningen. Eventuell ommätning sker efter beslut från premieringsförrättaren.
1.8.
Kvalitetsklasser
Kvalitetsklasser tilldelas föl och unghästar (1-3 år) registrerade i grundstambok avd I
(eller motsvarande) på grundval av individbedömning och är klass I, klass II och klass III.
Äldre hästar som inte får avelsvärdesklass på plats ska tilldelas klass I, II eller III.
Rosett utdelas i samband med det muntliga omdömet enligt följande:
Kvalitetsklass
I
II
III

Rosett
Blå
Gul
Röd

50-poängsskala
38-50 poäng
35-37 poäng
30-34 poäng

Häst som fått delpoäng under 5 kan inte tilldelas avelsvärdesklass, kvalitetsklass eller
avelsdiplom.
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1.9.
Belöningar till hästar
Avelsdiplom tilldelas 3-åriga ston som erhållit 40 poäng eller mer samt ingen delpoäng
under 7. Regler för ålder, härstamning och mankhöjd framgår av rasvisa krav eller rasvist
reglemente.
1.10.
Enkelt bruksprov
Enkelt bruksprov kan bestå av ridprov och/eller körprov enligt nedanstående krav
eller enligt rasvist reglemente då avelsorganisationen är annan än SH.
Provet ska normalt sett avläggas före exteriörbedömningen på
premieringsplatsen. Premieringsförrättaren äger rätt att vid premieringen
delegera besiktningen av körprov och/eller ridprov till annan lämplig person.
Körprov A
Körprov A ska avläggas i enbetsanspänning. Hästen ska vara betslad med
tränsbett, stångbett får användas. Sulky, kärra eller vagn får användas. Kusken ska bära
godkänd hjälm vid körprovet.
Anspänning ska ske med hjälp av en medhjälpare. Hästen ska köras i skritt och trav i båda
varven samt göra halt och vändningar efter besiktningsmannens anvisningar. Minsta
körsträcka bör vara ca 400 m. Körningen bör ske på en bana om minst 40 x 80 m.
Körprov B
Körprov B ska avläggas i enbetsanspänning. Hästen ska vara betslad med tränsbett, stångbett
får användas. Släpa med skakel ska användas. Släpan ska vara lastad så att dragmotståndet
motsvarar 20-50 % av hästens vikt. Kusken ska bära godkänd hjälm vid körprovet.
Anspänning ska ske med hjälp av en medhjälpare. Hästen ska köras i skritt i
båda varven och göra vändningar samt göra halt och förbli stillastående i
minst 5 sekunder efter besiktningsmannens anvisningar. Minsta körsträcka
bör vara ca 200 m. Körningen bör ske på en bana om minst 20 x 40 m.
Ridprov
Ridprov ska utföras under sadel. Hästen ska vara betslad med tränsbett.
Inga hjälptyglar får användas. Spö är tillåtet och ryttaren ska bära godkänd hjälm
och skodon med klack. Ryttaren gör uppsittning inför besiktningsmannen och
rider sedan i skritt, trav och galopp efter dennes anvisningar.
Vid uppsittningen får en medhjälpare användas. Ridsträckan bör vara minst 300 m.
Ridningen bör ske på en bana om minst 20 x 40 m. Hästen ska ridas i alla gångarter i båda
varven och under provet vända snett igenom minst två gånger. Provet inleds med skritt,
därefter trav varvid vändning snett igenom bör ingå.
Hästen ska visas i rätt galopp i båda varven för att kunna bedömas.
Provet avslutas med ett skrittmoment och halt framför besiktningsmannen.
Avfallning
Av säkerhetsskäl tillåts inte uppsittning direkt efter avfallning. Ridprovet avbryts och ägaren
till hästen erbjuds återkomma till ridprov senare under dagen.
Bedömning av kör- eller ridprov
Hästen får under provet inte visa tecken på dåligt lynne eller olater.
Häst som visar påtaglig olydnad eller inte kan ridas eller köras i de föreskrivna gångarterna
godkänns inte. Föl får medfölja modern på banan under provet men får inte vara lös.
Bruksprovsdomaren äger rätt att avbryta provet om denne anser detta erforderligt ur
säkerhetssynpunkt eller av djurskyddsskäl.
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1.11.
Underkänt enkelt bruksprov
Häst som underkänts i det enkla bruksprovet får, om premieringsförrättaren finner det
skäligt, uppvisas vid senare premieringstillfälle för förnyat prov, dock inte under samma dag
som det första försöket. Häst som underkänts i det enkla bruksprovet ska dock
exteriörbedömas och mätas. Omdöme över exteriörbedömningen ska lämnas. Underkänt
bruksprov regleras enligt rasvisa krav då avelsorganisationen är annan än SH.
1.12.
Körbarhetsintyg (KBI)
Ston samt valacker av raserna ardenner, nordsvensk brukshäst, gotlandsruss
och fjordhäst kan vid särskilt utvalda sommarpremieringsplatser avlägga prov
för KBI. Anvisningar för detta prov beslutas av avelsorganisationerna för dessa
raser. Hästarna som deltar för KBI ska också exteriörbedömas vid
premieringen. Anmälan till prov för KBI sker på samma sätt som till
premieringen, se punkt 1.19., hästägaren.
Avelsorganisationerna utser, ansvarar för och arvoderar domare för KBI (samt står för
protokoll).
1.13.
Sundhetskontroll av sedan tidigare godkända hingstar
Sundhetskontroll på sommarpremiering av sedan tidigare godkänd hingst är tillåten i de fall
där respektive ras hingstreglemente sanktionerar detta.
Omdömet ska vara ”Utan anmärkning” eller ”Hänvisas till ordinarie avelsvärdering”.
1.14.
Ombedömning av häst
Om en häst visas flera gånger under samma år är det första bedömningstillfället
avelsvärderingsgrundande om inget annat anges i rasvisa krav.
1.15.
Byte av premieringsplats
Om särskilda skäl finns (t.ex. sjukdom eller skada) kan anmäld häst flyttas till premiering vid
senare tillfälle samma år. Hästägaren kontaktar den regionala administratören (arrangören)
för att flytta aktuell häst. Den regionala administratören meddelar sedan
premieringsförrättaren samt den lokala administratören. Det är endast den regionala
administratören som kan godkänna en eventuell flytt.
1.16.
Avvisning från premieringsplats
Följer inte hästägare eller dennes ombud de regler som meddelats på
premieringsplatsen, eller om en häst bedöms som farlig för den allmänna
säkerheten äger premieringsförrättaren rätt att avvisa den aktuella hästen
eller personen från premieringen. Premieringsförrättaren äger rätt
att beordra om byte av visare av häst om visning är förenad med säkerhetsrisk
eller är allmänt oskickligt utförd. Häst som avvisats från premieringplatsen äger
dock rätt att anmälas till och visas vid annan premiering under samma år.
Premieringsförrättaren äger även rätt att avvisa en person från
premieringsplatsen, om denne uppvisat olämpligt uppförande.
Inbetald anmälningsavgift återbetalas inte för avvisad häst.
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1.17.
Organisation och ansvarsområden
Svenska Hästavelsförbundet
SH:s styrelse
fastställer datum och platser för årets premieringar.
Antalet deltagare per premieringsdag bör överskrida 25 st, i annat fall
har SH rätt att anvisa annan premieringplats för de anmälda hästarna.
Endast förslag från läns/distriktkommitté behandlas.
beslutar senast i december om uppdelning av distrikt för kommande år,
utser premieringsförrättare,
ansvarar för att ta fram regler och anvisningar för sommarpremieringarna.
SH:s kansli
tillhandahåller bedömningsprotokoll,
tillhandahåller prisrosetter för kvalitetsgradering och avelsvärdering av unghästar och
ston.

-

tillhandahåller katalogunderlag till övriga regionala administratörer.
ansvarar för att gällande försäkringsskydd finns vid samtliga tillfällen då
av SH godkänd fastställd premiering genomförs.

Rasförening
utser centralt eventuell rasrepresentant och meddelar skriftligt senast
fyra veckor före premieringen till SH vem som utsetts till rasrepresentant samt
svarar för rasrepresentantens kostnader vid premieringen.
Har sådant skriftligt besked inte lämnats kan rasrepresentant inte delta vid
premieringen.
är behjälplig vid kontroll av härstamningsuppgifter och övriga
uppgifter för premieringarnas genomförande.
inkommer med en uppdaterad lista över representanter i länskommittéerna till SH:s
kansli senast 1 september varje år.
ska vid behov vara behjälplig med funktionärer på platser där dess ras representeras.
Avelsorganisationen
ansvarar för avelsvärderingen
anmäler avelsvärderingsnämnd
ska vara behjälplig med härstamnings- och meritkontroll för
regionala administratörer och premieringsförrättare.
är besvärsinstans för avelsvärdering.
tar beslut om eventuell utskrift av avelsdiplom samt utformar och distribuerar
dessa till hästägarna.
Länskommitté
I Länskommittén ingår ledamöter från rasföreningarna som tecknat avtal med SH om
sommarpremieringar. Rasföreningen har rätt att delegera högst en ledamot och en suppleant
till varje länskommitté.
Länskommittéer bör finnas i samtliga län. Större län är uppdelade enligt
följande:
Västra Götalands län – Skaraborg, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg,
Göteborg & Bohus.
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Länskommittén ska till distriktskommittén senast den 15 oktober årligen lämna förslag på:
datum och platser för sommarpremieringar
eventuell kostnad för anläggning
premieringsförrättare
regional administratör (arrangör)
Länen kan efter beslut av SHs styrelse sammanföras i distrikt med verksamma
distriktskommittéer, men kan också bilda ett eget distrikt. I de fall ett län bildar ett eget
distrikt gäller att länskommitté är detsamma som distriktskommitté.
Distriktskommitté
Ett distrikt kan bestå av flera län. Distriktskommitté bör bestå av
6-8 ledamöter där länskommittéerna har utsett en till två ledamöter med högst en ledamot
per avelsorganisation/rasförening, som tecknat avtal med SH om sommarpremieringarna,
som för länets talan i distriktkommittén.
Distriktet väljer en ordförande och sekreterare på ett år. Ordföranden är sammankallande.
Enkel demokrati gäller, en ledamot en röst.
Protokoll ska föras på möten och ska vara justerade och undertecknade.
Distriktkommittén ska till SH senast den 15 november lämna förslag på:
datum och platser för sommarpremieringar
eventuell kostnad för anläggning
premieringsförrättare
kan ge förslag på annan regional administratör (arrangör) än SH
Inskickade handlingar ska åtföljas av ett undertecknat mötesprotokoll.
Distriktskommittén ska upphandla tjänsten av en eller flera regionala respektive lokala
administratörer.
Regional administratör (arrangör)
Den regionala administratören kan vara SH eller annan organisation
som handhar verksamheten i ett specifikt geografiskt område.
Den regionala administratören sköter kontakten med de
lokala administratörerna inom sitt område.
Den regionala administratören:
tar emot anmälan
trycker katalog
kontaktar länsveterinär för kontroll av smittoläget inom regionen samt fattar i
samverkan med länsveterinären beslut om åtgärder med anledning av det aktuella
smittoläget.
informerar massmedia i området om sommarpremieringen
ansvarar för att resultaten från sommarpremieringen sänds till SH enligt SH:s
anvisningar senast den 30 september samma år.
ersätter premieringsförrättare för utförd bedömning samt reseersättning,
kost och logi enligt prislista som fastställs av SH.
utser en extra premieringsförrättare om antalet anmälda hästar överstiger 70 st
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Lokal administratör
Den lokala administratören är ansvarig på plats för att premieringen
genomförs enligt dessa regler och anvisningar samt ansvarar för logistik
och säkerhet för hästar och människor på premieringsplatsen.
Den lokala administratören:
ansvarar för den lokala premieringsverksamheten, låter iordningställa
premieringsplats, står för eventuell kostnad av anläggning, ordnar med sekretariat,
samt sekreterarhjälp till premieringsförrättaren.
ansvarar för arrangemanget på premieringsplatsen så att hästägarförsäkran kan
undertecknas före avlastning, tillhandahåller godkänd mätkäpp, måttband,
skjutmått samt chipavläsare av erforderlig kvalitet.
ansvarar för att protokoll samt övrigt material skickas till baka till
regional administratör senast två veckor efter premieringen.
Säkerhetsaspekterna ska noga beaktas vid bedömningarnas genomförande.
Hästar och publik ska hållas väl åtskilda.
Premieringsförrättaren
Premieringsförrättaren ska vara av SH godkänd domare för den eller
de raser vederbörande har att bedöma. Det rekommenderas att det bör finnas två
premieringsförrättare vid premieringarna varav en kan vara domaraspirant. En domare får
maximalt döma ca 70 st hästar under en dag.
Premieringsförrättaren, domarsekreteraren, samt eventuell suppleant får vistas i
bedömningsringen under bedömningen. Eventuella rasrepresentanter och domaraspiranter
ska, av rasföreningen/avelsorganisationen, vara anmälda till den regionala administratören
senast fyra veckor innan bedömningen och får endast vistas i bedömningsringen då den ras
de är anmälda för visas.
Premieringsförrättaren:
utför och ansvarar för bedömningen samt ansvarar för att protokollen är komplett
och korrekt ifyllda.
undertecknar bedömningsprotokollen efter bedömningen samt ser till
att hästägaren eller dennes ombud får bedömningsprotokollet i original.
redovisar bedömningsresultaten muntligt, samt rangerar visade hästar vid behov.
står till förfogande för rådgivning i avelsfrågor, hästarnas skötsel och utbildning.
tillhandahåller begärda yttranden till berörd besvärsnämnd.
kan av avelsorganisationen vara utsedd till rasvis nämnd eller
avelsvärderingsnämnd för ston.
1.18. Jäv
Förvaltningslagen (SFS 1986:223) §§ 11 och 12 gäller vid sommarpremiering av
ston och unghästar.
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,
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4.
5.

om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
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.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom,
ska självmant ge det till känna. Då jäv uppstår ska domaren överlåta till
annan domare att döma den aktuella åldersgruppen i rasen.
1.19. Hästägaren – anmälaren
svarar för att anmälan på SH:s hemsida i Blå Basen eller på anvisad blankett har
kommit arrangören tillhanda senast vid den tidpunkt som beslutats ska gälla som sista
anmälningsdag. Samtliga, för premieringens genomförande och
avelsvärderingsnämndens beslut, erforderliga uppgifter ska vara korrekt och tydligt
ifyllda och insända i samband med anmälan. Har felaktiga uppgifter lämnats om en
hästs identitet, härstamning eller annat av betydelse för hästens bedömning, är
resultatet från premieringen ogiltigt.
ska betala anmälningsavgift till arrangören senast den dag som angivits som sista
anmälningsdag. Har avgift inte betalats i rätt tid ska ingen bedömning ske.
uteblivande från premiering, ger inte hästägaren rätt att återfå hela eller del av den
inbetalda avgiften.
om särskilda skäl finns (t ex sjukdom, skada) kan anmäld häst flyttas till premiering vid
senare tillfälle samma år. Hästägaren kontaktar den regionala administratören
(arrangören) för att flytta häst till senare premieringstillfälle, den regionala
administratören meddelar sedan aktuell premieringsförrättare samt den lokala
administratören. Det är endast den regionala administratören som kan godkänna en
eventuell flytt .
medhar egna nummerlappar som fästs på tränsets båda sidor.
ansvarar för att hästägarförsäkran fylls i på plats före avlastning.
ska på premieringsplatsen uppvisa hästpass i original, för kontroll av hästens
identitet och härstamning.
ansvarar för att hästen visas i träns med bett, dock ska föl visas i
grimma (föl får inte vara lösa). Ettåriga ston och ettåriga valacker får visas i
grimma. (rasvisa bestämmelser kan förekomma).
ansvarar för att hingstar, ett år eller äldre, visas i träns med bett och kindkedja av
person som är minst 16 år, (rasvisa bestämmelser kan förekomma).
person under 18 år ska bära hjälm vid hantering av häst på premieringsplatsen.
ska följa de anvisningar lokala administratören eller dennes ombud meddelat för
premieringen.
kan inte ställa ekonomiska anspråk på SH, avelsorganisationen eller lokal
administratör föranledda av resultat vid premieringarna eller eventuella
felaktigheter i dessa.
allt deltagande vid premiering sker på egen risk (tänk på det egna
försäkringsskyddet).
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Hästägarförsäkran
Hästägaren eller dennes ombud ska innan hästen lastas ur på
premieringsplatsen underteckna hästägarförsäkran i sekretariatet.
Hästägarförsäkran innehåller följande punkter:
Hästägaren försäkrar på heder och samvete:
att hästen under de senaste tre veckorna, räknat från denna dag, inte visat
några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom
att hästen under de senaste tre veckorna icke varit uppställd i stall, där
smittsam sjukdom mig veterligen förekommit
att hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt
känt kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom
att hästen är erforderligt tränad och hanterad för att ur säkerhetssynpunkt kunna
inställas till premiering på offentlig plats
att jag är medveten om att jag inte kan ställa ekonomiska anspråk på
arrangören beroende på uppnådda resultat på arrangemangen eller eventuella
felaktigheter i densamma
att mina personuppgifter får publiceras enligt Dataskyddsförordningen och den svenska
Dataskyddslagen (båda gällande från den 25 maj 2018)
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