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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 efter de tider som är specificerade 
nedan, 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.  
För dig som kommer på lördagen ska ankomst ske mellan klockan 16 och 18.  
 
Ridning/motion av hästar på anläggningen innan avelsvärderingen börjat 
Ridhus och ridbanor utomhus är endast hyrda för söndagen. Om 
ridning/longering/promenad önskas genomföras på anläggningen på andra tider än 
under avelsvärderingsdagen ska ” Anläggningsavgift per pass” lösas, antingen via 
ryttarförenings webbshop https://webshop.hippocrates.se/index.php?id=221 eller 
enligt instruktioner som finns anslagna i gäststall och ridhus.  

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 utrymme som ligger i vänstra gaveln 
på stora ridskolestallet. 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 sker på utebanan. Ingen 
utrustning för kör- eller ridprov kommer att finnas på plats. Hästägaren ansvarar själv 
för att ha med sig vagn etc. 

https://webshop.hippocrates.se/index.php?id=221
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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 för de raser som har detta som krav sker i samband med 
exteriörbedömningen.  
 
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 sina poäng och sin kritik presenterad vid dagens slut. Kritiken 
meddelas i ridhuset och i katalognummerordning. Tid meddelas i sekretariatet.  
 
Dagens bedömningar sammanställs i ett avelsvärderingsbevis som skickas ut till 
hästägaren per post inom ca tre veckor från avelsvärderingstillfället. Du får alltså inget 
protokoll med dig från dagens visning.  
 
Servering 
Skaraortens ryttarförening håller kafeterian öppen mellan kl 9-14. Det kommer finnas 
fika, smörgås och lättare lunch att köpa. 

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 endast via den södra porten.  
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Utdrag ur Regler för 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 
 
För Irish cob som har SFIC som avelsorganisation gäller SFIC:s reglemente, för tillgång 
till det reglementet hänvisas ni till https://www.irishcobsociety.se/  
 
Läs noggrant reglerna innan premieringsdagen. För hingstar som gör bruksprov enligt 
SH:s grundkrav finner ni information nedan (ytterligare rasvisa krav kan förekomma): 
 

Bruksprov enligt grundkrav för raser där SH är avelsorganisation 
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. 
Bedömningarna sker enligt 10-gradig skala. 
 
Följande moment ska bedömas: 
- Uppsittning och avsittning (en medhjälpare, 16 år eller äldre, ska finnas tillgänglig). 
- Igångsättningar. 
- 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. 
 
  

http://www.ashr.se/
https://www.irishcobsociety.se/
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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.    
Helena Kättström    
Ionel Barbos, veterinär 
 
Bruksprovsdomare: 

Elisabeth Ljungstorp, Helena Kättström 
 
Rasledamot Dartmoorponny 
Eva Jangö 
 
 
 
 

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 eller SFIC, kontrollera med dem vad som krävs för 
riksstambokföring och användande i avel. 
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Ska du lägga ut annons på en häst till salu? 
www.svehastar.se är Svenska Hästavelsförbundets nya saluhästsajt med annonser som är direkt 
kopplade till Blå basen, en hästdatabas med individuppgifter om härstamning, avkommor, 
tävlingsresultat, meriter mm för raser som är anslutna till Svenska Hästavelsförbundet. 
Förutom hästannonser så finns det värdefull information för dig som ska köpa eller sälja häst. Att 
köpa eller att sälja häst är ett stort beslut och på sajten har vi samlat bra information att känna till, 
alltifrån det juridiska till det praktiska samt information om regelverk att förhålla sig till! 
På sajten finns även tips inför att skriva en annons och hästfotograf Göran Molin ger sina bästa 
tips inför att fotografera sin häst inför annonsering. Så passa på att besök www.svehastar.se - 
sidan för dig som ska köpa eller sälja häst!  

  

http://www.svehastar.se/
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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 

Bayo Altivo 1 2014 Kigermustang 09.00 09.50 11.00 

Lil Tuff Dream 2 2018 Kigermustang 09.00 10.00 11.15 

TK Chuchip 3 2016 Kigermustang 09.00 10.10 11.30 

Björnebos Dendron 4 2015 Irish Cob 09.25 10.20 11.45 

Krusebols Magical Ruffian 5 2017 Irish Cob  -   -   -  

Stanzling 6 2017 Haflinger 09.35 10.30 12.00 

Special Easter Boy 7 2019 American curly 09.55 09.00  -  

So Cool In Harmony 8 2019 Irish Cob 10.05 09.10  -  

Wästergårdens Ace 9 2019 Irish Cob 10.05 09.20  -  

Apple's Heron 10 2020 Dartmoor 10.30 09.30  -  

Edals Ringmaster 11 2020 Dartmoor 10.30 09.40  -  

22 Maestoso Romida-8 12 1998 Lipizzaner  -   -   -  

aMazing Mii In Harmony 13 2012 Irish Cob  -   -   -  

Bonanza 14 2002 Irish Cob  -   -   -  

Limeric Boy 15 1997 Irish Cob  -   -   -  

Pegasus 16 1999 Irish Cob  -   -   -  

Shavo van de Bonte Parels 17 2004 Irish Cob  -   -   -  

Stjärnsunds Wictory RD 13 18 2000 Dartmoor - - - 

       

 
 
 
Lunch och nämndsammanträde ca 12.15 
Kritik ca 13.15. Exakt tid meddelas på plats innan lunchpausen. 
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Deltagande hingstar 

 

 Kigermustang 

Hingstar 4 år eller äldre 

1. Bayo Altivo T-0892-SCG; 50-14-0016 Kigermustang 
Musbl, vtvbf 752001050140016 
Hingst född 2014 hos Rancho Bayo,  __ __ __ __ __ = __ 
e. WRM Kiger Geronimo T-0221-SKG u. Sonrisa RB T-0887-MKG 
e. Wild Kiger HMA   u. Wild Kiger HMA     
e.     -      
Äg/Anm: Jessica Furman, Tängslinge Frejes gård 1, 64692 Gnesta, 0734214588 
 

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; 10- 
e. Wild Kiger HMA   u. Wild Kiger HMA     
e.     -      
Äg/Anm: Sandra Henningsson, Släggkastargatan 14 Lgh 1304, 72241 Västerås, 0702918659 
 

3. TK Chuchip T-0920-SCD; 50-16-0030 Kigermustang 
Brbl, - 752001050160030 
Hingst född 2016 hos Anna Karlberg, Trondheim __ __ __ __ __ = __ 
e. TK Viho T-0864-SCD u. TK Lulu Juniper T-0267-MCG; 50-12-0003 
e. Thunder the Wonder Horse T-0264-SRG-GF u. Mahana T-0253-MKG; 10-04-0755   
e. Wild Kiger HMA    -      
Äg/Anm: Christine Karlsson, Övre Arvidstorpsvägen, 16, 37292 Kallinge, 0738299663 
 

 
Rasen är en ättling till de Spanska hästarna som togs till den nya världen (USA) av de 
Spanska conquistadorerna (erövrarna). Många av dessa hästar hamnade i vilt tillstånd 
och blandades med andra hästraser vilket har skapat den Amerikanska vildhästen 
(Mustangen). Mankhöjden ligger på ca 150 cm och färgen är ofta olika variationer av 
black men det förekommer även bruna och svarta hästar. 
 
Kigermustangen är mycket intelligent, har en bra uthållighet, en mycket låg vilopuls 
och återhämtar sig snabbt, vilket är ett måste för överlevnad i naturen. Det är inte 

ovanligt att den i vilt tillstånd vandrar tiotals mil per dag på torr eller frusen mark med lite eller inget 
vatten för att söka föda och samtidigt upprätthålla en god fysik. 
 
 I Sverige används Kiger Mustangen främst som ridhäst i många olika discipliner, rasen är en väldigt bra 
allroundhäst där endast fantasin sätter gränser! https://www.skim.se/  

 Irish Cob 

Hingstar 4 år eller äldre 

4. Björnebos Dendron MY 22 Irish Cob 
Gsvsk, bls, vt ul TILL SALU! 752001025152616 
Hingst född 2015 hos Åsa Jansson, Söderköping __ __ __ __ __ = __ 
e. Frilenis Kimbo 201210231 u. SD Marble MX 26 
e. SD Flash Harry (UK) u. SD Rhia Mare (UK)   
e.     -      
Äg/Anm: Åsa Jansson, Gårdeby Björnebo 2, 61495 Söderköping, 070-220 71 11 
 

https://www.skim.se/
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5. Krusebols Magical Ruffian 25-17-2783 Irish Cob 
Rsk, vit huv, vtul 752001025172783 
Hingst född 2017 hos Linda Jansson, Ånimskog __ __ __ __ __ = __ 
e. Colleens Branduff 25-02469 u. Candle Light MX 53 
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Linda Jansson, Krusebol 410, 66297 Ånimskog, 0707433082 
 
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 
 

Haflinger 

Hingst 4 år eller äldre 

6. 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: Ida Wöllecke, Kråksmåla 216, 38274 ALSTERBRO, 070-5703328 
 

Ursprunget till den moderna Haflingern är en liten bergshäst med orientaliska inslag och 
som fått sitt namn av byn Hafling. Den härstammar från trakterna kring Salten-Mölten-
platån vid Etschdalen i de sydtyrolska Alperna i nuvarande Italien och användes sedan 
många hundra år i jordbruk, skogsskötsel samt som packhäst. Avelsmålet var tidigare att 
skapa en godlynt arbetsvillig liten häst, för arbete på alpjordbruk och som packhäst på 
smala alpstigar. Numera är haflingeraveln inriktad på en allsidig sport- och fritidshäst, 
där Haflingerns inre och yttre särdrag bevaras. Haflingern är alltid fuxfärgad med ljus 
man och svans. Endast fuxfärg i olika nyanser är tillåtet, helst med ljus man och svans. 

Avelsmålet är en rastypisk, sund, lättfödd och stark familjehäst med gott lynne och bred användbarhet 
inom rid- och körsport. Läs mer på www.svenskahaflinger.se  

 American Curly 

Hingst 3 år 

7. Special Easter Boy 19-19-0405 American Curly 
Fx, stj, vtvbf 752001019190405 
Hingst född 2019 hos Sara Lindberg, Ullared __ __ __ __ __ = __ 
e. Idaho Dream 19-10-0311 u. Missouri's Ice Princess 19-10-0293 
e. Missouri Dream ABC 2938; 19-01-0113 u. Stormy´s Yellow Feather 19-01-0083   
e. Stormy Charmer 19-91-0001  -      
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 

http://www.irishcobsociety.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stras
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
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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 i stället för platta och detta gör att vissa allergiker kan tåla dessa hästar. 
Mer info finns på http://svenskaamericancurlyhorseforeningen.se/ 

 

 Irish Cob 

Hingstar 3 år 
8. So Cool In Harmony 25-19-2973 Irish Cob 
Brsk, stj, nsbls, vtflöl, vtul 752001025192973 
Hingst född 2019 hos Ann-Mari Mikkola-Bergqvist, Malmköping __ __ __ __ __ = __ 
e. Kullas Lexington MY 17 u. Vestlandsbandens Scarlet MX 36 
e. Vestlandsbanden Golden Victory  u. Otis´Olivia DE 498980093506   
e. Otis DE 4171707468; 0810843  - The Midget 0611153   
Äg/Anm: Lisa Magnusson, Stadshammar 2, 615 96 Gryt, 0722197922 
 

9. Wästergårdens Ace 25-19-2990 Irish Cob 
Brsk, oreg bls, vtul 752001025192990 
Hingst född 2019 hos Christina Arntsberg Henrysson, Seglora __ __ __ __ __ = __ 
e. Remington MY 13 u. Sabina´s See Sheelean MX 63 
e. Bonanza MY 01, 25-01835 u. See Sabina  25-01697   
e.     -      
Äg/Anm: Jessica karlsson, Utmålsvägen 6, 73733 Fagersta, 0736228869 

 Dartmoorponny 

Hingstar 2 år 

10. Apple's Heron 40-20-0520 Dartmoor 
Mbr, - TILL SALU! 752001040200520 
Hingst född 2020 hos Louise Rundell, Vårgårda __ __ __ __ __ = __ 
e. Stjärnsunds Wictory RD 13 u. Stjärnsunds Twittra 40-16-0553 
e. Råås Figaro RD 19 u. Shilstone Rocks Quickstep RD 131   
e. Hixton Hurricane S 2002/014  - Shilstone Rocks D-Day S 82/5   
Äg/Anm: Louise Rundell, Saxtorp 12, 447 91 Vårgårda, 0727250514 
 

 
11. Edals Ringmaster 40-20-0528 Dartmoor 
Skm (fx), vhip 208333DP2045159 
Hingst född 2020 hos Ann Edal, Harndrup __ __ __ __ __ = __ 
e. Stjärnsunds Highstar 40-05-0334; DAH 88 u. Mannerups Rosemary 208333DP0805711 
e. Hisley Captain Cook DAH 84 u. Rosita af Fæbæk D 483   
e. Jesper DAH 17  - Parklands Jester 4467 NPS; DAH 19   
Äg/Anm: Louise Rundell, Saxtorp 12, 447 91 Vårgårda, 0727250514 
 

Dartmoorponnyn är särskilt lämplig för barn att rida och är också en utmärkt körponny för 
vuxna. Vi lägger stor vikt vid att bibehålla rasens synnerligen goda temperament vilket gör 
den lämplig som förstahäst. Dartmoorponnyns karaktär är snäll, tålmodig, pålitlig och 
barnkär. Den ska ha ett lugnt och stabilt lynne med framåtanda. 
Dartmoorponnyn får max vara 127 cm och ska helst inte ha några vita tecken. 
Mer information finns på https://dartmoorsallskapet.wordpress.com/ 
 

http://svenskaamericancurlyhorseforeningen.se/
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Hingstar för avkommeprövning 

Följande hingstar har avkommeprövats utifrån sina avkommors meriter. Hingsten själv är inte 
nödvändigtvis på plats på avelsvärderingen.  

 Lipizzaner 

12. 22 Maestoso Romida-8 (P. 1998) (postumt) Lipizzaner 
Skm,  040001411081998 
Hingst född 1998 hos Statsstuteriet Piber, Piber __ __ __ __ __ = __ 
e. 396 Maestoso Stella-29 (P. 1975) u. 52 Romida (P. 1987) 
e. 340 Conversano Sagana (P. 1967) u. 10 Rodica {504 S.C. XII-43} (S.d.J. 1981)   
e. Siglavy Capriola XII (S.d.J. 1967)  - Favory XXIV (S.d.J. 1953)   
Äg/Anm: Lis Landeman, Daglösen Bäcken, 682 92 Filipstad, 070-663 40 22 
 

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 

 Irish Cob 

13. aMazing Mii In Harmony MY 14 Irish Cob 
Rsk, gmg bls, vtul 752001025122543 
Valack född 2012 hos Ann-Mari Mikkola, Malmköping __ __ __ __ __ = __ 
e. Waterhouses Alfie MY 12 u. aLoudy Mii MX 35 
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Ida Prins, Forellstigen 15A, 38737 Borgholm, 0706234313 
 

14. Bonanza MY 01, 25-01835 Irish Cob 
Brsk,  
Hingst född 2002 hos Henk Jansen,  __ __ __ __ __ = __ 
e. Thunder 200101187 (NL ICS ) u. Cartouche F01001192 (NL ICS ) 
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Magdalena Waessman Vos, Bellevuevägen 17, 27132 Ystad, 0767785716 
 

15. Limeric Boy GSIII 9; 25-02080 Irish Cob 
Brsk,  
Hingst född 1997 hos ---,  __ __ __ __ __ = __ 
e. Okänd   u. Okänd   
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Anette Bergström, Pl 85 Djäkneboda, 91597 Bygdeå, 0763111912 
 
  

http://www.lipizzaner.se/
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16. Pegasus 25-01601  Irish Cob 
Svsk, Gmg bläs 
Hingst född 1999 hos ,  __ __ __ __ __ = __ 
e. Okänd   u. Molly  25-01796 
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Susanne Holmberg Kylvik, Skärmarboda Haga 809, 71391 Nora, 0736750113 
 

17. Shavo van de Bonte Parels MY 04, 25-02120 Irish Cob 
Svsk, stj, nsbls 528021200401864 
Valack född 2004 hos Tinkerhoeve de Bonte Parels,  __ __ __ __ __ = __ 
e. Glenn King Hill van de Bonte Parels   u. Sinada van de Bonte Parels  20001056 (NL)  
e.    u.      
e.     -      
Äg/Anm: Sophie Schelin, Harbäcksvägen 20, 81895 Hedesunda, 0703831919 
 

 Dartmoorponny 

18. Stjärnsunds Wictory RD 13 Dartmoor 
Svbr,  SE40000252 
Hingst född 2000 hos Stjärnsunds dartmoorstuteri, Norrtälje  __ __ __ __ __ = __ 
e. Hisley Prospect RD 1 u. Yeoland Weigelia RD 61 
e. Vean Wistman 91/4 u. Yeoland Juliet 86/7   
e. White Willows Prospero S 81/1  - Oatlands Diggory Delvet 4237 NPS   
Äg/Anm: Stjärnsunds Gård i Norrtälje AB, Sundstavägen 124, 761 91 Norrtälje, - 
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