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Välkomna till avelsvärderingen! 
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. 

Hästägarförsäkran och ankomst till visningsplatsen 

Hästägarförsäkran som medföljde katalogen lämnas i sekretariatet innan urlastning.  
 
Du som hyrt box och ankommer redan på lördag ska per mejl eller MMS skicka foto på 
den underskrivna hästägarförsäkringen till 0766-69 69 83 eller linda@svehast.se. Så 
snart som möjligt på söndagen ska originalet lämnas in i sekretariatet.  
 
På söndagen öppnar sekretariatet kl 08.00. Sekretariatet kan nås under dagen via 
telefon 0766-69 69 83. Strykningar meddelas med fördel via SMS på samma nummer. 
 
Gästboxar 
En spånbal ingår i boxhyran, men möjlighet finns att köpa till extra spån. Hinkar, 
krubbor etc måste ni själva ta med.  
Boxarna kommer att vara uppmärkta med din hästs namn.  
Ankomst ska ske mellan klockan 16 och 18.  
Frågor som rör gäststallet hänvisas till Sofia Palm, Skaraortens Ryttarförening, 
ridskola@skaraortensrf.se 

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. 
Mätprotokoll fylls i och meddelas nämnden, inga mätlappar delas ut till hästägare. 
 
Bruksprov 
Bruksprov genomförs enligt tidsschemat. Uppvärmning ska ske på utebanan. 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. Alla hingstar där SH är avelsorganisation ska visas på hårt underlag, 
vilket sker utomhus. Plats anvisas av nämnden.  
Visning av lösgalopp sker i samband med exteriörbedömningen.  
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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  

Ingen kritik kommer att meddelas på plats utan meddelas per mejl till den som anmält 
hingsten. Dagens bedömningar sammanställs i ett avelsvärderingsbevis som skickas ut 
till hästägaren per post inom ca tre veckor från avelsvärderingstillfället. Eventuella 
rosetter för hingstar som godkänts enligt rasvisa krav skickas ut per post.  
 
Servering 
Ingen servering kommer att erbjudas på plats. Medtag egen matsäck. Inne i Axvall finns 
pizzeria och ICA Nära-butik.  

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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Särskilda regler 

 
Utifrån det smittläge som råder i dagsläget, både vad gäller Covid-19 och hästsmittor, 

har SH:s styrelse bestämt följande: 

- Evenemanget är helt publikfritt. Tillträdde till läktare är inte möjligt. 

 

 - Max två personer per anmäld hingst får komma in på området. Självklart stannar den 

person som är sjuk eller känner förkylningssymptom hemma! 

 

- Inga hästar kommer att visas på ring, vilket innebär att hingstarna visas en och en enligt 

tidsprogram i katalogen. Nästkommande hingst kan vänta i ”collecting-ring” så att ingen 

häst blir själv i ridhuset.  

  

- Alla ska skyndsamt åka hem efter att ha genomfört de moment som hingsten är anmäld till.  

 

- Det kommer inte vara någon kritik-ring. Nämnden sammanträder och ett besked skickas per 

mejl till den som har anmält hästen. Rosett för de som godkänts skickas ut samtidigt som 

avelsvärderingsbeviset via post. 

 

- Hingstar för höjning kan tyvärr inte närvara, inte heller representant för häst som ska 

höjas. Rosett skickas ut tillsammans med avelsvärderingsbeviset i efterhand.  

 

- Krav på munskydd eller visir för hästägare inne hos veterinär och mätning eftersom det är 

här man kommer nära varandra. Munskydd eller visir även på dessa funktionärer. Mätperson 

och veterinär ska bära engångshandskar som byts mellan varje häst. Endast en person 

närvarar tillsammans med hingsten, den egna medhjälparen får vänta utanför.  

 

- I övrigt erbjuds munskydd till funktionärerna av SH. Hästägare ansvarar för att ta med eget 

munskydd till sig och sin medhjälpare. Handsprit ska erbjudas på området.  

 

- Att stalla upp i gästboxar bör undvikas i största möjliga mån med tanke på närhet mellan 

hästar och människor som kan bli i stallar!  Med tanke på att många har lång resväg är det 

inte alltid möjligt att åka samma dag till arrangemanget. Hästägare uppmanas ändå att tänka 

över sitt behov av uppstallning och om möjligt hålla hästen i transporten den tid som den inte 

är på någon bedömningsstation. Den som bokat box men vill avboka denna kontaktar SH:s 

kansli. Vid avbokning återbetalas boxavgiften.  

 

- Hästägare uppmanas starkt att inte dela utrustning med andra så som hinkar, grepar, tyglar 

etc på avelsvärderingsplatsen.  

 

- Hästägare ska ta tempen på sina hästar i veckan inför arrangemanget med tanke på framför 

allt EHV-1 för att tidigt se tecken på feber.  

 

- Hästägarförsäkran ska signeras och lämnas in på plats. Läs noga igenom vad det är som du 

går i god för i samband med att du signerar hästägarförsäkran.  

 

- Den som stryker en sjuk häst återfår halva anmälningsavgiften utan att behöva uppvisa 

veterinärintyg.  

 

- Inga rasrepresentanter eller rasledamöter kommer att tillåtas på plats utan endast den 

fastställda avelsvärderingsnämnden dömer hästarna. Utöver nämnd och hästägare med 

medhjälpare är det endast i katalogen fastställda funktionärer som får närvara på 

arrangemanget.  
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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 endast via den södra porten.  
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Bruksprov 

För hingstar tillhörande Svenska Hästavelsförbundet framgår de gemensamma kraven 
för bruksprov i de allmänna reglerna. Rasspecifika bestämmelser framgår i respektive 
avelsprogram: https://svehast.se/avel/plan-och-riktlinjer/ 
 
För morganhäst och lipizzaner 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 nedan (ytterligare rasvisa krav kan 
förekomma): 
 

Bruksprov enligt grundkrav 
Bruksprovsdomare utför bedömningen av hingstarnas bruksprov. Bruksprovsdomare 
utses av SH:s styrelse. En domare ska ha god kännedom om de raser som omfattar 
dennes arbete. Då ingen bruksprovsdomare finns utsedd bedöms bruksprovet av 
avelsvärderingsnämnden eller delar av denna, dock minst två ledamöter. 
Hingst ska genomgå bruksprov enligt grundkrav eller ha genomfört officiell tävling för 
att vara avelsvärderad, om inte särskilt bruksprov eller angivna tävlingsmeriter 
specificeras i rasvisa krav. Om prestationsbedömningen är frivillig ska detta anges i 
rasvisa krav. 
 
Provet 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). 
- Igångsättningar samt dragteknik och dragvilja vid körning. 
- Halter. 
- Utvecklingsförmåga 
- Temperament, samarbetsvilja och lydnad. 
 
Genomförande av 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. 
 
Genomförande av 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 hästens andra sida 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. Visaren 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. Visarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig. Visaren rekommenderas att 
bära för ändamålet lämplig hjälm. Omyndig visare ska bära hjälm. 
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Avelsvärderingsnämnd 

 
Ordinarie:    

Elisabeth Ljungstorp, ordf.    
Liselotte Erixon    
Signe Tollig, veterinär 
 
Bruksprovsdomare: 

Elisabeth Ljungstorp, Liselotte Erixon 
 
Löshoppningsdomare: 
Hans Wallemyr 
 
Mätning 
Lennart Gustavsson 
 
Sekretariat 
Linda Andersson 
 
Sekreterare åt AVN 
Jenny Ejdestig 
 
Sekreterare åt veterinär och mätman 
Maria Andersson 
 
Övriga funktionärer 
SH:s kansli 

TÄNK PÅ... 
...att visare och hingst är väl förberedda 

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

...att hästägarförsäkran är ifylld och att du är införstådd med vad denna innehåller 

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

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

 
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 Typ av bruksprov 

Escania's Vangelios 1 2011 Morgan 09.00 09.30  -   
Lil Tuff Dream 2 2018 Kiger 09.10 09.40  -   
Mörka Skogs Charlie 3 2018 Irish Cob 09.20 09.50  -   
Veni Vidi Vici In Harmony 4 2018 Irish Cob 09.30 10.00  -   
Linus Frølunde 5 2018 Fjord 09.40 09.10  -   
Klättorps Tribute Opal 6 2019 Am mini 09.50 09.20  -   
WF Billy Boy 7 2017 Irish Cob 10.00 09.00  -  
EE Pistols Family Man 8 2016 Am mini 10.10 10.30 12.30 Enkelt körprov 

EBF SH Made in Heaven 9 2012 Am mini 10.20 10.40 13.00 Enkelt körprov 

Pluto Cosmo 10 2004 Lipizzaner 10.30 10.50 12.45 Ridbarhetsprov 

Maestoso Famosa VI 11 2016 Lipizzaner 10.40 10.10 13.15 Ridbarhetsprov 

Borneo-G 12 2017 Haflinger 10.50 10.20 13.30 Enkelt ridprov 

Bubi-A 13 2017 Haflinger 11.00 11.20 13.45 Enkelt ridprov 

Stanzling 14 2017 Haflinger 11.10 11.30 14.00 Enkelt ridprov 

Grågårds Sigma 15 2015 Shagya 11.20 11.40 15.00 Löshoppning 

Rolighetens Lukas Luring 16 2017 Irish Cob 11.30 11.10 14.15 Enkelt ridprov 

Matope Zawadi 17 2015 Irish Cob 11.40 11.00 14.30 Enkelt ridprov 

Kullas Lexington 18 2014 Irish Cob  -   -   -   
Waterhouses Alfie 19 2008 Irish Cob  -   -   -   
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Deltagande hingstar 
 

 Morganhäst 

1. Escania's Vangelios SE 07-11-1516 Morganhäst 
Glsv, - 752007SMHF10516 
Hingst född 2011 hos Escania Morgans, Genarp __ __ __ __ __ = __ 
e. Gradell´s Vigilante AMHA 108590 u. Goldget Kitty 067 SE 07-04-0180 
e. SC Island Centavo SE 07-98-1172 u. Treasure Golddust SE 07-87-0166   
e. Primavera Bravado AMHA 69259  - Californio AMHA 18071   
Äg/Anm: Sara D. Alvrud, Lyngby 171, 24799 Genarp, 0702605469 

 Kigermustang 

2. Lil Tuff Dream T-1039-SCD; 50-18-0057 Kigermustang 
Brbl, stj 752001050180057 
Hingst född 2018 hos Michelle Söderström,  __ __ __ __ __ = __ 
e. Bayo Altivo T-0892-SCG; 50-14-0016 u. KMS Dream Came True T-0227-MKD 
e. Wild Kiger HMA   u. Wild Kiger HMA     
e.     -      
Äg/Anm: Sandra Henningsson, Släggkastargatan 14 Lgh 1304, 72241 Västerås, 
0702918659 

 Irish Cob 

3. Mörka Skogs Charlie 25-18-2874 Irish Cob 
Svsk, gmg bls, vtul 752001025182874 
Hingst född 2018 hos Cecilia von Braun, Eriksmåla __ __ __ __ __ = __ 
e. Kullas Lexington MY 17 u. Mörka Skogs Ten Click MX 27 
e. Mörka Skogs Ten-Pee GSII 3 u. Mörka Skogs Chicca GSII-16   
e. Gypsy Castle Junior Governor GSIII 5  - Shakespeare van de Tukker GSIII 2;   
Äg/Anm: Azemina Delic, Stäckinge 2, 34152 Lagan, 0707336820 
  

4. Veni Vidi Vici In Harmony 25-18-2907 Irish Cob 
Isab, strbls, vtff 752001025182907 
Hingst född 2018 hos Ann-Mari Mikkola-Bergqvist, Malmköping __ __ __ __ __ = __ 
e. aMazing Mii In Harmony MY 14 u. Véronique´s Cayley 25-14-2608 
e. Coates Teddy Boy 023224000238013 u. Frilenis Cairo 25-08-2680   
e. Clononeen Wren Boy GSIII-15, 0910183   -      
Äg/Anm: Mirre Mikkola-Bergqvist, Ekeby Renholmsgården 1, 642 96 Malmköping, 070-
4841393 

 Fjordhäst – interimistisk besiktning 

5. Linus Frølunde 24-18-1078 Fjordhäst 
Rbl, - 208333FJ1801123 
Hingst född 2018 hos Irene & Bjarne Hansen, Korsør __ __ __ __ __ = __ 
e. Model Skovå FJH 762 DK u. Primola Fjordlyst EFJ 10103 
e. Citrus Klattrup EFJH-S 695 u. Lorina Fjordlyst EFJ 9600   
e. Odin Halsnaes D 668  - Ali Halsnaes D 569   
Äg/Anm: Stefan & Annelie Sahlin, Floravägen 19 E, 137 38 Västerhaninge, 0725-441109 
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 Amerikansk Miniatyrhäst 

6. Klättorps Tribute Opal A 234626; 48-19-0247 Amerikansk Miniatyrhäst 
Brsk, lkt, vtul 752001048190247 
Hingst född 2019 hos Martina Sjöstrand, Vissefjärda __ __ __ __ __ = __ 
e. Quintessa Tribute Calypso A 179606 u. Diamond H Sirs Nite Lady A 156327, RA 1 
e. Diamond H Sirs Night Rider A 128522 u. Hidden Hollow Gabrielle A 52401   
e. Mustardseeds Ramundos Firefly A 17162  - Komokos Dino E 00268   
Äg/Anm: Martina Sjöstrand, Bönemåla 101, 36196 Vissefjärda, 0702867845 

 Irish Cob 

7. WF Billy Boy 25-17-2812 Irish Cob 
Svsk, vit huv 826089440TC1354 
Hingst född 2017 hos J Parish,  __ __ __ __ __ = __ 
e. Okänd   u. Okänd   
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Åsa Jansson, Gårdeby Björnebo 2, 61495 Söderköping, 070-220 71 11 

 Amerikansk Miniatyrhäst 

8. EE Pistols Family Man A 226780; 48-16-0231 Amerikansk Miniatyrhäst 
Fx, ljmos, stj 752001048160231 
Hingst född 2016 hos Richard Erickson,  __ __ __ __ __ = __ 
e. JSW Showkayces Colt 45 A 210783 u. Black Mountain Glitzy Tiger Lily A 207414 
e. Alliance Code Red A 178126 u. Uno Two Steps Glitter A 173129   
e. Uno Two Step A 141728  - Brewers Major Mischief A 52974   
Äg/Anm: Monika Swedstrand, Ubbyvägen 40, 76294 Rimbo, 0704090752 
  

9. EBF SH Made in Heaven A 211296; 48-12-0211 Amerikansk Miniatyrhäst 
Gbrsk,  25000152653479G 
Hingst född 2012 hos Cedric Dubroecq,  __ __ __ __ __ = __ 
e. EBF Johns Supreme Heritage A 180358 u. ERL Heart of Gold A 192476 
e. Alamos Sirs Golden Chalice A 150954 u.  ERL Pattons State of Grace A 130190   
e. Glenns General Patton A 42102  - H I M To The Blue A 32321   
Äg/Anm: Monika Swedstrand, Ubbyvägen 40, 76294 Rimbo, 0704090752 

 Lipizzaner 

10. Pluto Cosmo (Swe. 2004) Lipizzaner 
Skm,  752106006040420 
Hingst född 2004 hos Kristina Thorstensson, Knislinge __ __ __ __ __ = __ 
e. Pluto VIII Roma {P. VIII-15} (Top. 1991) u. 119 Pluto Caprice (Swe. 1984) 
e. 7 (506) Pluto XXVI-4 {P. XXX} (Sz. 1969) u. 101 Neapolitano Karisma (Swe. 1973)   
e. 1 (4081) Neapolitano XIII-3 (B. 1953)  - Conversano XX (B. 1957)   
Äg/Anm: Christer Thorstensson, Kjulamon Ängvaktartorp, 635 06 Eskilstuna, 0702646585 
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11. Maestoso Famosa VI (Slo. 2016) Lipizzaner 
Skm (br), stj, vthfrf, vtbff 705002162000006 
Hingst född 2016 hos Mrak Matjaz, Mojstrana __ __ __ __ __ = __ 
e. 37 Maestoso Neretva XVI (Kel. 2002) u. 284 Famosa VI (L. 2000) 
e. 1 Conversano Capriola XIV (L. 1989) u. 950 Famosa I (L. 1987)   
e. 596 Maestoso Allegra XXII (L. 1973)  - 5314 Favory XX-7 {F. XXII} (Sz. 1960)   
Äg/Anm: Maria Toxen-Worm, Dotetorpsvägen 442, 43951 Åsa, 0723012505 

 Haflinger 

12. Borneo-G 32-17-1616 Haflinger 
Fx, stj 040005522611517 
Hingst född 2017 hos Maria Grilc, Bleiburg __ __ __ __ __ = __ 
e. Blickfang liz.453/T u. Lilly 52-01123-04; H/6234 
e. Aufwind liz. 237/T u. Laura 52-01285-98; H/5780   
e. liz. Stolz 182-9066-86  - Amalfi 1452   
Äg/Anm: Sofia Nilsson, Tustrups Gård, 635 05 Eskilstuna, 070-5105469 
 

13. Bubi-A 32-17-1642 Haflinger 
Fx, ljmos, bls 38000200BZ29125 
Hingst född 2017 hos Konrad Obexer,  __ __ __ __ __ = __ 
e. Bolero-Q BZ26172 u. Luna BZ23420 
e. Nobody BZ261X; 35 u. Desi BZ20566   
e. Aslan-Z BZ18348  - Niggl-P BZ13989   
Äg/Anm: Zandra Svensson, Tellusvägen 18, 61160 Nyköping, 0731817030 
 

14. Stanzling 32-17-1623 Haflinger 
Fx, ljmos, skj stj, snp 040003824100717 
Hingst född 2017 hos Peter Hechenblaickner, Bruck am Ziller __ __ __ __ __ = __ 
e. Sternwächter liz.472/T u. Ashley 18310/T; 32-03-1622 
e. Afghan II 1338 u. Abendrot 17387/T   
e. Nabucco 1514  - Wagrein 1350   
Äg/Anm: Helmut Wöllecke, Kråksmåla 232, 382 74 ALSTERBRO, 0705703328 

 Shagya-arab 

15. Grågårds Sigma 14-15-0223 Shagya-arab 
Skm (br), stj, nsbls, vtfrff 208333SH1501848 
Hingst född 2015 hos Gitte & Jørgen Hoberg, Kjellerup, Danmark __ __ __ __ __ = __ 
e. Rie Kairo (Siglavy Bagdady-836) liz.92  u. Ghazia SH 2119 (DK) 
e. Ghazir DSAH oo 438   u. Radonna S-Sh-42  / DSAH SH 2017   
e. Radautz (Shagya XX-32) DSAH oo+386 - Shagal DSAH oo 213 /  D-ShA-3798   
Äg/Anm: Bernt Karlsson, Knutsgärde 117, 31193 Långås, 0708400773 
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 Irish Cob 

16. Rolighetens Lukas Luring 25-17-2826 Irish Cob 
Rsk, gmg bls, vtul 752001025172826 
Hingst född 2017 hos Christel Ståhl, Malmköping __ __ __ __ __ = __ 
e. aMazing Mii In Harmony MY 14 u. The White Lady 25-08-2707 
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Jenny Ellgren, Siggetorp 509, 69498 Närkesberg, 0736974359 
  

17. Matope Zawadi MY 23 Irish Cob 
Svsk, br bls, vtflul 752001060154569 
Hingst född 2015 hos Okänd, Okänd __ __ __ __ __ = __ 
e. McBrighton Vegilin van Claerbergen   u. Dippsi 25-02284  
e. Charlie  25-01975 u. Greta 25-01986    
e.     -      
Äg/Anm: Lisbeth Einarsson, Nyanäs Sjövik, 36433 Åseda, 0733545728 
 
 
 

Hingstar för höjning av avelsvärdeklass 

 

 Irish Cob 

18. 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: Anna Palm Tegman, Skallavångsvägen 113, 247 33 Södra Sandby, 070-3749234 

 

19. Waterhouses Alfie MY 12 Irish Cob 
Sv,  826069000147037 
Valack född 2008 hos Kim Carrick, Appelby, Storbritannien __ __ __ __ __ = __ 
e. Bruce 8266900008829 u. Go Lisa Go   
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Camilla Wiselqvist, Marknadsvägen 30, 51994 Björketorp, - 
 

 


