
Vad är en sommarpremiering? 

Fotograf: Helena Kättström

Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk häst-

avel. På en sommarpremiering har du möjlighet att få din häst bedömd exteriört av en 

erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Du kan också, 

beroende på hästens ålder, utföra ett bruksprov med din häst för att visa att den är 

användbar för sitt ändamål,  välhanterad och har ett bra lynne. Ett bruksprov är ett rid- eller 

kör prov beroende på vad du har för ras.  Sommarpremieringar är en tradition med anor från 

år 1874 och utgör en viktig del i det svenska avelsvärderingssystemet.
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Avelsvärdering/individprövning
En del rasföreningar som också är avelsorganisationer har delegerat till exteriördomaren att 
avelsvärdera hästen på premieringsplatsen. Avelsvärdering innebär att hästen 
prövas/bedöms som individ och därefter tilldelas en avelsvärdeklass beroende på vad den 
har uppnått för kriterier. Avelsvärdeklass är ett mått på hästens aktuella avelsvärde.
De organisationer som inte har delegerat avelsvärderingen sköter denna procedur från sitt 
kansli i efterhand.

Avelsvärdering/avkommeprövning
När ett sto har fått tillräckligt många avkommor tas hänsyn till avkommornas kvalitet. 
Beroende på vad avkommorna har för meriter i form av exteriörpoäng, tävlingsresultat etc. 
får stoet olika poäng för sina avkommor. Den totala sammanlagda summan av dessa poäng 
avgör sedan vilken Avelsvärdeklass hon tilldelas. Elit-ston är till exempel ston som har läm-
nat många bra och meriterade avkommor. 

Hästägarförsäkran
När du anländer till premieringsplatsen ska du innan du lastar ur din häst anmäla dig i 
sekretariatet och där underteckna hästägarförsäkran. 
Undertecknad ägare, eller dennes ombud 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 inte varit uppställd i stall, där smittsam sjuk-

dom 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 avelsvärdering på offentlig plats.

Datum och platser
För dig som hästägare har det ingen betydelse (avelsvärderingsmässigt) till vilken 
premieringsplats du anmäler din häst. Sommarpremieringar arrangeras i hela Sverige på 
över 30 olika platser och i SH:s regler och anvisningar för sommarpremieringar finns en lista 
över visningsberättigade raser. Vilka raser som får visas beror på vilka organisationer som 
har tecknat avtal med SH om sommarpremieringsverksamhet.  För information om övriga 
raser vänligen kontakta respektive avelsorganisation.

Information
För ytterligare information om sommarpremieringarna och SHs övriga verksamhet besök vår 
hemsida www.svehast.se.

Sommarpremiering och utställning
På både sommarpremiering och utställning bedöms din hästs exteriör utifrån den ras-
beskrivning som finns att läsa i bestämmelserna för den aktuella rasen. På en sommar-
premiering tas även hänsyn till härstamningen och hästens meriter som kan vara tex 
bruksprov eller tävlingsresultat för att skatta ett avelsvärde. 

Aktiviteter på en sommarpremiering
Aktiviteter som kan utföras vid sommarpremiering är följande:
• Exteriörbedömning
• Avelsvärdering
• Enkelt bruksprov (rid- eller körprov)
• Prov för körbarhetsintyg (KBI)
• Frivilligt körprov (FKP)
• Visningsklass för ungdomar upp till och med 26 år
• Sundhetskontroll av sedan tidigare godkänd hingst (se resp. ras hingstreglemente)
• Mätning
• Id kontroll

Bedömningspunkter
Hästens exteriör bedöms genom fem bedömningspunkter:
• Typ (hur rastypisk hästen är)
• Huvud, hals, bål 
• Extremiteter samt rörelsernas korrekthet 
• Rörelsemekanik i skritt
• Rörelsemekanik i trav

Kvalitetsklass och Avelsvärdeklass
Beroende på hästens ålder kan hästen tilldelas en kvalitetsklass och/eller en avelsvärde-

klass. Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng (maxpoäng är 50):
• Klass I - 38-50 poäng exteriört
• Klass II - 35-37 poäng exteriört
• Klass III - 30-34 poäng exteriört
Treåriga ston som tilldelats 40 poäng eller mer kan tilldelas Avelsdiplom som är en särskilt 
fin utmärkelse.

Visningsklass
I visningsklass på en sommarpremiering bedöms visaren, inte hästen. Domaren ska sträva 
efter att ge posi tiv feedback och vara tydlig med vad som gjorts bra, kompletterat med 
något förslag till förbättring.
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Sommarpremieringar
På Svenska Hästavelsförbundets hemsida svehast.se finner du information 

om var och när sommarpremieringarna hålls.

Besök: 
svehast.se/ bedomningar/sommarpremiering/


facebook.com/SvenskaHastavelsforbundet


@svenska_hastavelsforbundet


