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1 SYFTET MED AVELSVÄRDERINGEN AV HINGSTAR
Avelsvärdering av hingstar syftar till att främja kvalitet och utveckling av
Svensk Ridponny. Den genomförs med hjälp av individprövning,
fruktsamhetskontroll och avkommeprövning. Avelsvärdering ger möjlighet till
urval av hingstar i relation till uppsatta produktions- och avelsmål. Resultat från
avelsvärdering skapar dessutom underlag för planering, rådgivning och
forskning inom hela hästsektorn.

2 VISNINGSBERÄTTIGADE HINGSTAR
2.1 Alternativa visningsmöjligheter
Hingst kan bli föremål för avelsvärdering, under förutsättning att den uppfyller
nedanstående härstamningskrav, samt
A Hingsten bör påbörja en individprövning då han är 3-6 år
B Äldre hingst som genomgår en avkommebedömning mot bakgrund av
officiella avkommeresultat baserade på ett tillfredsställande antal avkommor
(minimum 15).
C Hingsten har meriterat sig i sporten.
D Vara importerad ridponnyhingst godkänd i annan avelsförening.
E I utlandet stationerad hingst för spermaimport. Teoretisk avelsvärdering med
utgångspunkt från i utlandet erhållna avelsvärden.
2.2 Härstamningskrav
A Hingsten skall vara registrerad i Avelsföreningen Svensk Ridponnys (ASRP)
Grundstambok I eller IV (registrerad innan 2014), eller Grundstambok I, II
eller III (registrerad 2014 och framåt) och modern skall vara införd i ASRPs
riksstambok avd. I eller motsvarande i annan erkänd ridponnystambok,
alternativt skall modern vara stambokförd (eller visad i lägst klass I vid lägst
3-års ålder) i för av ASRP annan erkänd ras. (Varmblodig ridhäst, Engelskt
fullblod, Arabiskt fullblod, Angloarabiskt fullblod, Shagyaarab, Welsh
(sekt.A, B. C och D), Dartmoor, Russ, Connemara och New Forest).eller
B Hingsten skall i Sverige vara registrerad som Varmblodig ridhäst, Engelskt
fullblod, Arabiskt fullblod eller Angloarabiskt fullblod.
Härstamningskontroll utförs av ASRPs registrator

3 INDIVIDPRÖVNING
3.1 Veterinärmedicinsk bedömning
Bedömning av hälsotillståndet skall omfatta:
- allmän sundhet
- hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde
- frihet från ärftliga defekter
Hingst skall kontrolleras och bedömas enligt Djurskyddsmyndighetens och
SJV:s föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete, DFS 2004:22 samt SJVFS
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2009:28, veterinärt godkänd enligt rasvisa krav och vara röntgenundersökt och
befunnen fri ifrån osteochondros i has och knäleder (bak).
Röntgenbilderna ska vara tagna tidigast den 1/7 det år hingsten fyller 2 år.
Hingst skall id-kontrolleras och vara chipmärkt vid röntgentillfället och samtliga
röntgenbilder skall vara märkta med hingstens namn och registreringsnummer.
Hingst som AVNs veterinär kan misstänka vara anlagsbärare av
genetiskadefekter som kan leda till kassering för avel, som kan påvisas via
provtagning kan avkrävasprovtagning före godkännande.
Protokoll för genomförd kontroll och bedömning skall utföras för varje hingst.
Hälsobedömning ska ske varje gång hingsten individbedöms. Om
avelsvärderingsnämnden kräver det, ska ytterligare undersökning avseende
hälsotillståndet genomföras, innan avelsvärderingsnämnden avger sitt beslut.
För att tilldelas kvalitetsklass G skall hingsten vara röntgenundersökt och
befunnits fri ifrån osteochondros i has- och knäleder (bak). Intyg på
mikrochipnummer skall bifogas.
Hingsten får under bedömningen inte vara skodd med ringsko eller sulor och ej
heller broddad. Om särskilda skäl föreligger kan Avelsvärderingsnämndens
(AVNs) veterinär ge dispens gällande eventuella beslag. Hingstens veterinära
status bedöms under hela avelsvärderingen och börjar med id-kontroll på
avgränsad plats. Veterinär tilldelar hingsten ett temperamentsbetyg, vilket inte
påverkar hingstens slutliga poängsumma. Hingst som deltar i avelsvärdering får
inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar
prestationsförmåga eller temperament. Hingstägare är skyldig att meddela ev
behandling eller medicinering inför avelsvärdering. Veterinär ledamot i AVN kan
utan föranmälan föranstalta om provtagning för dopningsanalys.
Bedömning av dopningsprov följer Svenska Ridsportförbundets
tävlingsreglemente
3.3 Mått
Hingsten mäts avseende mankhöjd och skenbensomfång. Om hingsten har
gällande officiellt mätintyg är det detta intyg som gäller. Mätintyget skall
uppvisas för mätkontrollanten på bruksprovet i samband med mätning av
hingsten. Mankhöjden bör ej överstiga 155 cm för tilldelande av avelsvärdeklass
G eller högre. Rekommenderad mankhöjd 130-148 cm.
3.4 Exteriörbedömning
Hingsten bedöms exteriört och hans rörelser visas även på hårt underlag.
Poängsättning 1-10 (med möjligheter till ½ poäng) sker på
bedömningsgrupperna: typ; huvud hals och bål; extremiteter och rörelsernas
korrekthet; skritt; trav och galopp.
3.5 Härstamningsvärdering
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Härstamningsbedömning skall utföras på basis av all tillgänglig officiell
information om föräldrars och närbesläktade hästars egna meriter och deras
avkommeprövningsresultat. AVN har möjlighet att ta hänsyn till en synnerligen
intressant härstamning gällande t ex storlek, prestations och blodslinjer och/eller
en kombination av dessa, när det gäller godkännande av hingst. Maximalt kan
två härstamningspoäng läggas till hingstens exteriörpoäng. Undantagna är
fullblodshingstar samt 4, 5 och 6-åriga specialbegåvningar vilka redan har en
lägre poänggräns på exteriörbedömningen.

4 BRUKSPROV
En hingsts sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov
eller officiella tävlingar eller en kombination härav, varvid hänsyn skall tas till
ålder, ras och användningsområde. Endast resultat från officiella tävlingar och
prov får ingå i bedömningen.
Tävlingar och prov arrangerade och sanktionerade av föreningar anslutna till
SH, SPAF och Svenska Ridsportförbundet är officiella.
Samtliga ledamöter i AVN ska närvara vid bruksprovets samtliga moment.
Bruksprovsförättarna ingår ej i nämnden utan avlämnar endast poäng och
omdömen om hingstarna. Bruksprovsförättarna skall vara tillgängliga för AVN
under hela bedömningen.
4.1.1 Bruksprovsalternativ
Alt. 1 hingsten gör prov som 3-åring; exteriörbedömning och löshoppning.
Hingsten som blir godkänd som 3-åring kommer tillbaka som 4-åring då han
exteriörbedöms, gör gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten
hoppning. 3-åring godkänd 2011 kan komma tillbaka som 5-åring då han
exteriörbedöms, gör gångartsprov delprov II, ridbarhetsprov och prov i
uppsutten hoppning.
Alt. 2 hingsten gör prov som 4-åring; exteriörbedömning, gångartsprov delprov
I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.
Alt. 3 hingsten gör prov som 5- eller äldre; exteriörbedömning, gångartsprov
delprov II, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.
Alt. 4 Hingsten har startat i finalen för 5- eller 6-åriga ponnyer i ungponnychampionat arrangerade av SPAF med goda resultat och genomför
exteriörbedömning
4.1.2 Bruksprovsalternativ för Engelska fullblod
Alt. 1 hingsten gör prov som 3-åring; exteriörbedömning och löshoppning.
Hingst som blir godkänd som 3-åring kommer tillbaka som 4-åring då han
exteriörbedöms, gör gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten
hoppning.
Alt. 2 hingsten gör prov som 4-åring; exteriörbedömning, gångartsprov delprov
I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.
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Alt. 3 hingsten gör prov som 5- eller äldre med exteriörbedömning, gångartsprov
delprov II, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.4.2.1 Hingstar 3 år
Exteriörbedömning
Löshoppning
4.2.2 Engelska fullblodshingstar 3 år
Exteriörbedömning
Löshoppning
4.3.1 Hingstar 4 år
Exteriörbedömning
Gångartsprov
Ridbarhetsprov
Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov.
4.3.2 Engelska fullblodshingstar 4 år
Exteriörbedömning
Gångartsprov
Ridbarhetsprov
Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov
4.4.1 Hingstar 5 och äldre
Exteriörbedömning
Gångartsprov
Ridbarhetsprov
Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov.
Alt.
Exteriörbedömning
Hingsten har startat med goda resultat i finalen för 5- eller 6-åriga ponnyer i
ungponnychampionat arrangerade av SPAF.
4.4.2 Engelska fullblodshingstar 5 och äldre
Exteriörbedömning
Gångartsprov
Ridbarhetsprov
Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov
4.5. Tävlingsmeriterade hingstar
För bedömningsbarhet gäller att hingsten har meriterat sig med minst 250 (gäller
för alla de år som hingsten tävlat) uppklassningspoäng enligt TR i lägst nationell
Msv B hoppning eller i dressyr lägst nationell FEI s inledande dressyrprogram.
För tävlingsmeriterad häst över ponnymått gäller placeringar i lägst nationell
Msv B dressyreller lägst nationell 1,30 m hoppning. Exteriörbedömning utan
galopp.
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4.6 Fullblodshingstar med tävlingsmeriter
För bedömningsbarhet gäller placeringar i lägst Msv dressyr, 1,30 m hoppning
eller fälttävlan i motsvarande klass. För fullblod med ponnymått gäller att
hingsten har meriterat sig med minst 250 uppklassningspoäng enligt TR i lägst
nationell Msv B hoppning, placeringar lägst i Msv A fälttävlan eller i dressyr
lägst nationell FEIs inledande. Exteriörbedömning utan galopp.
4.7 Äldre hingstar som genomgår avkommebedömning
Exteriörbedömning utan galopp

5 BRUKSPROVETS MOMENT
5.1 Löshoppning
Utförande och bedömning:
Bedömning sker i ridhus på en bana ca 20 x 40 m. Löshoppningen skall ske med
ett hjälphinder bestående av en bom ca 60 cm över marken och en
avsprångsbom på samma avstånd framför hindret. Hjälphindret placeras ca 6 m
framför hindret. Avståndet justeras med hänsyn till hingstens språnglängd.
Hindret skall vara av oxertyp utan fyllnad och med bakre bommen10 cm högre
än främre bommen. Avsprångsbom skall finnas 2-3 dm framför hindret.
Hingsten skall hoppa fram 2-3 gånger utan hjälphinder och utan oxerns bakre
bom. Därefter sker hoppning över hjälphinder och oxer, begynnelsehöjd ca 60
cm och efter ca 6 språng bör maxhöjden ha uppnåtts. För D-ponny är maxhöjden
110 cm och maxlängden 130 cm. Måtten är 10 cm mindre för varje kategori av
ponny. För häst över ponnymått är maxhöjden 120 cm. Ytterligare höjning
(maxhöjd 130 cm, respektive 140 cm för häst) får ske efter samråd med föraren
om domaren anser sig behöva det för en säker bedömning av hingst med hög
kapacitet, men hindret bör ej längas (maxlängd 130 cm, respektive 140 cm för
häst). Vid löshoppningen sätts ett betyg (skala 1-10 med möjlighet till½ poäng)
för teknik och förmåga (LH) och ett betyg för temperament och allmänt intryck
(TLH).
5.2 Gångartsprov med ridbarhetsprov
Utförande och bedömning:
Hingsten rids först av egen ryttare max 10 min och därefter av 1 testryttare, max
10 minuter, i skritt, trav och galopp i för hingstens ålder och utbildningsståndpunkt ändamålsenlig form.
Om hingsten är 130 cm eller lägre kan testryttarna ersättas av egen ryttare.
Taktmässighet, balans, rörlighet, elasticitet, steg respektive språnglängd,
bogfrihet, bakbensaktivitet och bärighet bedöms av markdomaren. Hingsten ska
röra sig i en för hans ålder och utbildning lämplig form. Ett betyg sätts för varje
gångart efter en skala 1-10 med möjlighet till½ poäng (S, T, Ga). Dessutom sätts
ett betyg för allmänt intryck (TG) där framåtbjudning, samarbetsvilja och
utvecklingsbarhet bedöms.
Svårighetsgrad delprov I omfattar:
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Fri skritt på lång tygel.
Trav under lättridning med tempoväxlingar.
Galopp i lätt sits med tempoväxlingar.
Ridningen sker både på fyrkantsspår, olika ridvägar samt voltspår.
Svårighetsgrad delprov II omfattar:
Fri skritt på lång tygel samt med kontakt (max 20 m).
Trav under lättridning samt nedsittning med tempoväxlingar.
Sidvärtsrörelser i skritt och trav.
Galopp under lätt sits samt nedsittning med tempoväxlingar.
Ridningen sker både på fyrkantsspår, olika ridvägar samt voltspår.
Ridbarhetsprovet utförs som en del av gångartsprovet. Under gångartsprovet
bedömer testryttaren hingsten. Därefter betygsätter testryttaren gemensamt med
gångartedomaren hingstens ridbarhet (RT), temperament (TT) och
utvecklingsmöjligheter (UT). Hingstar 130 cm eller lägre rids av egen ryttare
om så önskas och betygssätts då av markdomaren tillsammans med testryttaren
(ej egen ryttare).
5.3 Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov
Hopprovet bedöms av 1 testryttare samt markdomare. Hingsten rids förts av den
egna ryttaren och sedan av testryttaren. Max 10 språng per ryttare.
Hindertyp, linjer och hinderhöjd skall stå i relation till hingstens ålder, för 4åringar motsvarande LC hoppning, 5-åringar LB hoppning, 6-åringar och äldre
LA hoppning. Hingst hoppar delar av bana och linjer av bana efter markdomare
och testryttarens behov för att kunna göra en bedömning. Max 10 språng per
ryttare
Vid bedömningen sätter testryttaren ett betyg (skala 1-10) för hingstens ridbarhet
(RUH) och ett för temperament (TUH). Markdomaren sätter ett betyg för teknik
och förmåga (UH). Markdomaren sätter gemensamt med testryttaren ett betyg
för utvecklingsmöjligheter (UUH).
Hingstar 130 cm eller lägre rids av egen ryttare om så önskas och betygssätts då
av markdomaren tillsammans med testryttaren (ej egen ryttare).
5.4 Utrustning under de olika delproven
Hingsten skall under alla delprov bära träns och vara betslad enligt TR II.
Hjälptyglar eller dylikt är inte tillåtna. Lindor eller damasker är inte tillåtna
under uppsuttna gångarter eller exteriörprovet med undantag för lösgaloppen.
Damasker och korta bakbensskydd är tillåtna under lösgaloppen och i
hopprovet. Utrustningen får inte skada ponnyn. Utrustningen kan kontrolleras
och ändras av respektive delprovsdomare.
5.5 Testryttarnas och markdomarens kompetens
Lämpliga testryttare är små vuxna ryttare med yrkeserfarenhet av att utbilda
unga hästar/ ponnyer.
Formella kompetenskrav:
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Ryttare med erfarenhet från svår hoppning och/eller dressyr alt. ryttare med
beridarexamen eller ha motsvarande kompetens.
Hingstar 130 cm eller lägre rids av egen ryttare, vilken ersätter testryttarna.
Markdomaren ska vara godkänd enligt SHs lista att bedöma uppsutten hoppning
respektive gångarter eller ha motsvarande kompetens.

6 BEDÖMNINGAR FÖR GODKÄNT BRUKSPROV
Bruksprovet är fullt genomfört då samtliga obligatoriska moment i bruksprovet
är genomförda. Alla obligatoriska moment i bruksprovet kan tidigast avläggas
vid fyra års ålder.
Resultatet för de olika delproven beräknas enligt följande formler:
6.1.1 Hingstar 3 år, minimum
Exteriör + härstamning: 47
Löshoppning: (LH+TLH)/2 7,5
6.1.2 Specialbegåvningar 3 år, minimum
Exteriör 47
Löshoppning: (LH+TLH)/2 8,5
Gångarter S+T+Ga/3 8,5
6.1.3 Engelska fullblodshingstar 3 år, minimum
Exteriör 45
Löshoppning: (LH+TLH)/2 7,5
6.2.1 Hingstar 4 år, minimum
Exteriör + härstamning: 47
Gångartsprov delprov I
Gångarter: (R+2G+TG)/4 7,7
Prov i uppsutten hoppning: (2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 7,7
6.2.2 Specialbegåvningar 4 år, minimum
Exteriör: 45
Gångartsprov delprov I
Gångarter: (R+2G+TG)/4 8,5
Prov i uppsutten hoppning: (2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 8.5
6.2.3 Engelska fullblodshingstar 4 år, minimum
Exteriör: 45
Gångartsprov delprov I
Gångarter: (R+2G+TG)/4 7,0
Prov i uppsutten hoppning: (2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 7,0
6.3.1 Hingstar 5 år och äldre, minimum
Exteriör: 47
Gångartsprov delprov II
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Gångarter: (R+2G+TG)/4 7,7
Prov i uppsutten hoppning: (2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 7,7

6.3.2 Hingstar 5 år och äldre med goda resultat i finalen för 5- eller 6-åriga
ponnyer i ungponnychampionat arrangerade av SPAF.
Exteriör + härstamning: 47
Finalpoäng hoppning min 17 poäng
Alt
Exteriör + härstamning: 47
Finalprocent dressyr min. 185%
6.3.3 Specialbegåvningar 5 år och äldre, minimum
Exteriör: 45
Gångartsprov delprov II
Gångarter: (R+2G+TG)/4 8,5
Prov i uppsutten hoppning: (2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 8.5
6.3.4 Engelska fullblodshingstar 5 år och äldre, minimum
Exteriör: 45
Gångartsprov Delprov II
Gångarter: (R+2G+TG)/4 7,0
Prov i uppsutten hoppning: (2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 7,0
6.4 Tävlingsmeriterade hingstar (även fullblod)
Exteriörbedömning utan galopp. Hingsten skall uppnå minst 38 p.
6.5 Äldre hingstar som genomgår avkommebedömning
Exteriörbedömning utan galopp. Hingsten bedöms och får kritik utan poäng
Förklaringar av förkortningar
R = Medeltalet av testryttarens tre betyg på ridbarheten
RT = hingstens ridbarhet
TT = temperament
UT = utvecklingsmöjlighet
G = Medeltalet av betygen för de tre gångarterna i gångartsprovet (S, T, Ga)
S = Skritt
T = Trav
Ga = Galopp
TG = Allmänt intryck i gångartsprovet
LH = Betyg för teknik och förmåga i löshoppningsprovet
TLH = Betyg för temperament i löshoppningsprovet
UH = Betyg på teknik och förmåga vid uppsuttna hopprovet
RUH = Betyg på ridbarhet vid uppsuttna hopprovet
TUH = Betyg på temperament vid uppsuttna hopprovet
10

UUH = Betyg på utvecklingsmöjlighet på uppsut
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7 IMPORTERADE HINGSTAR
För visningsberättigad hingst gäller samma krav på bedömning och tilldelning
av kvalitetsklass som för svensk hingst i samma åldersgrupp. AVN ska bedöma
om tidigare utfört bruksprov eller del av bruksprov inklusive härstamningskontroll och veterinärmedicinsk bedömning kan jämställas med del av eller helt
godkänt svenskt ridponnybruksprov. AVN har även möjlighet att väga in en
synnerligen intressant härstamning gällande t ex storlek, prestations och
blodslinjer.
7.1 Spermaimport
Hingst stambokförd i godkänd avelsförening inom EU, kan genom teoretisk
avelsvärdering av AVN avelsvärderas för spermaimport utan exteriör besiktning
om det genomförda bruksprovet, härstamningskontrollen och hälsokontrollen
bedöms motsvara ASRPs samt under förutsättning att den av AVN bedöms vara
värdefull för svensk ridponnyavel. Hingst med dokumenterade mycket goda
tävlings- eller avelsmeriter kan godkännas för spermaimport utan
röntgenundersökning. Ansökan ska vara ASRPs sekreterare tillhanda senast fyra
veckor före bruksprovet beslut om avelsvärde meddelas vid bruksprovet. Vid
ansökan senare än fyra veckor före bruksprovet sker handläggning i mån av tid
hos ledamöterna i AVN
7.2 Spermaimport till eget sto
Hingst som är stambokförd i utländsk avelsförening, kan avelsvärderas för
spermaimport utan exteriörbesiktning och hälsokontroll under förutsättning att
hingsten avlagt bruksprov, härstamningskontroll och veterinärmedicinsk i
avelsförening som ASPR erkänner. Ansökan ska vara ASRPs sekreterare
tillhanda senast fyra veckor före bruksprovet beslut om avelsvärde meddelas
sökande vid bruksprovet. Vid ansökan senare än fyra veckor före bruksprovet
sker handläggning i mån av tid hos AVNs ordförande och Avelsrådets
ordförande.
7.3 Dokumentation på utländsk avelsvärdering
Det åligger hingstägaren att förete officiell dokumentation på utländsk
avelsvärdering och meriter i samband med anmälan av hingsten för svensk
avelsvärdering. Dokumentationen skall på ett korrekt sätt vara översatt till
svenska eller engelska

8 METODER M.M. FÖR FASTSTÄLLANDE AV AVELSVÄRDE
Ett avelsvärde fastställs normalt första gången när hingsten genomgått individprövning. Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med
tillfredsställande tillförlitlighet beräknas ett nytt avelsvärde. Detta justeras efter
hand som antalet avkommor med bedömningsbara resultat ökar. Desto större
och säkrare avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn skall
tas till härstamnings- och individprövning. Då så är möjligt skall BLUPmetoden (Best Linear Unbiased Prediction) för statistisk-genetisk analys av
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insamlade data och skattning av avelsvärden användas. I det fall det ej är möjligt
att tillämpa BLUP-metoden, kan beräkning av avelsvärde grunda sig på andel
avkommor bedömda i viss kvalitetsklass eller enkla medeltal. Därvid skall
hänsyn tagas till antal födda föl eller antal betäckta ston. Avelsvärdesklassen kan
tidsbegränsas, samt höjas eller sänkas. Hingstar som godkänns vid interimistisk
besiktning tilldelas avelsvärdesklassen INT fram till nästa ordinarie
avelsvärdering för rasen.

9 KVALITETSKLASSER EFTER INDIVIDPRÖVNING
9.1 G
innebär att hingsten har ett avelsvärde med ett års giltighet.
Hingsten har påbörjat men ännu ej avslutat sin individprövning. Hingst kan, om
han är veterinärt godkänd, tilldelas kvalitetsklass G efter en sammantagen
bedömning av hingstens: härstamning, exteriör och bruksprovsresultat. Hingst
tilldelad kvalitetsklass G får under en betäckningssäsong betäcka max 20 ston.
9.1.2 3-åringar
Hingst 3 år ska genomföra och klara poänggränserna i samtliga moment,
alternativt klassas som specialbegåvning. Minimikraven för 3-åriga hingstar är
att de ska uppnå lägst 47p exteriört på en sextiogradig skala med ingen delpoäng
under 7, undantagna är specialbegåvningar i hoppning. För att klassas som
specialbegåvning ska hingsten uppnå poängen 8,5 i gångarter eller löshoppning
enligt respektive formel. För att kunna räknas som specialbegåvning i gångarter
krävs även att hingsten genomför hoppmomentet med ingen delpoäng under 5.
För att kunna räknas som specialbegåvning i hoppning ska hingsten uppnå lägst
47 p exteriört. Delpoängen för de tre första bedömningsgrupperna får inte vara
under 7 och för de tre sista bedömningsgrupperna inte vara under 6.
Hingstar tillhörande rasen Engelskt fullblod ska genomföra och klara
poänggränsen i samtliga moment. Minimikrav är att hingsten ska uppnå
lägst 45 p exteriört med ingen delpoäng under 7 på en sextiogradig skala.
9.1.3 4-åringar
Hingst 4 år ska genomföra samtliga moment. Minimikraven för 4-åriga hingstar
är att de ska uppnå lägst 47 p exteriört med ingen delpoäng under 7 på en
sextiogradig skala. Hingsten ska genomföra både gångarts- och hoppmomentet
men behöver endast klara poänggränsen i ett av momenten. Hingst kan klassas
som specialbegåvning om den uppnår lägst 45 p exteriört med ingen delpoäng
under 7 på sextiogradig skala. Hingsten skall uppnå poängen 8,5 i gångarter eller
uppsutten hoppning enligt respektive formel. För att räknas som specialbegåvning i gångarter krävs att hingsten genomför hoppmomentet med ingen
delpoäng under 5. För att räknas som specialbegåvning i hoppning krävs att
hingsten genomför gångartsprovet med ingen delpoäng under 5. Hingstar
tillhörande rasen Engelskt fullblod ska genomföra samtliga moment och klara
poänggränsen i samtliga moment. Minimikraven för 4-åriga hingstar är att de
ska uppnå lägst 45p exteriört med ingen delpoäng under 7 på en sextiogradig
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skala. Hingsten ska genomföra både gångarts- och hoppmomentet men behöver
endast klara poänggränsen i ett av momenten.

9.2 GII
innebär att hingsten avslutat sin individprövning med godkänt bruksprov
Hingsten uppfyller grundkraven för avelsvärdebokstav G.
9.2.1 4-åringar
Hingst 4 år ska genomföra samtliga moment. Minimikraven för 4-åriga hingstar
är att de ska uppnå lägst 47 p exteriört med ingen delpoäng under 7 på en
sextiogradig skala. Hingsten ska genomföra både gångarts- och hoppmomentet,
men behöver endast klara poänggränsen i ett av momenten. Hingst kan klassas
som specialbegåvning om den uppnår lägst 45 p exteriört med ingen delpoäng
under 7 på sextiogradig skala. Hingsten skall uppnå poängen 8,5 i gångarter eller
uppsutten hoppning enligt respektive formel. För att räknas som specialbegåvning i gångarter krävs att hingsten genomför hoppmomentet med ingen
delpoäng under 5. För att räknas som specialbegåvning i hoppning krävs att
hingsten genomför gångartsprovet med ingen delpoäng under 5. Hingstar
tillhörande rasen Engelskt fullblod ska genomföra samtliga moment och klara
poänggränsen i samtliga moment. Minimikraven för 4-åriga hingstar är att de
ska uppnå lägst 45p exteriört med ingen delpoäng under 7 på en sextiogradig
skala. Hingsten ska genomföra både gångarts- och hoppmomentet men behöver
endast klara poänggränsen i ett av momenten.
9.2.2 5-år och äldre
Hingst 5 år eller äldre som genomfört alla obligatoriska moment med minst ett
av momenten gångarter eller uppsuttenhoppning godkänt alt.
9.2.3 Hingst 5 år eller äldre som klassats som specialbegåvning, vilket innebär
att hingstenuppnått lägst 45 p exteriört på en sextiogradig skala och att ingen
delpoäng är under 7. Hingsten skall uppnå poängen 8,5 igångarter eller uppsutten hoppning enligt respektive formel. För att kunna räknas som specialbegåvning i gångarter krävs även att hingsten genomfört hoppmomentet med
ingen delpoäng under 5. För att räknas som specialbegåvning i hoppning krävs
att hingsten genomfört gångartsprovet med ingen delpoäng under 5.
9.2.4 Hingstar 5 år och äldre med goda resultat i finalen för 5- eller 6-åriga
ponnyer i ungponnychampionat arrangerade av SPAF.
Minimikraven för hingstar är att
de ska uppnå lägst 47 p exteriört med ingen delpoäng under 7 på en sextiogradig
skala. Deltagit i ungponnychampionatet med min. 17poäng i hoppningen alt
min.185 % i dressyren
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9.2.5 Engelsk fullblodshingst 5 år eller äldre som genomfört alla obligatoriska
moment med minst ett av momenten gångarter eller uppsutten hoppning
godkänt. Hingsten ska lägst uppnå 45 p exteriört på en sextiogradig skala med
ingen delpoäng under 7.
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10 GI
innebär att hingsten har avslutat sin individprövning med godkänt bruksprov
samt visat goda resultat i sporten.
10.1 Ponny. Kvalitetsklass GI tilldelas hingstar max 148 cm mankhöjd som
uppfyller minimikraven för kvalitetsklass GII och uppfyller något av följande
villkor: Ha placeringar i nationella officiella tävlingar lägst: hoppning Msv A,
dressyr FEI lag och/eller mästerskapsprogram för ponnyryttare. För B-ponny
gäller Msv B hoppning eller FEIs inledande dressyrprogram.
10.2 Häst. Kvalitetsklass GI tilldelas hingstar över 148 cm mankhöjd eller
ponny som tävlas i hästklasser som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass
GII och uppfyller något av ovanstående villkor och/eller något av följande
villkor:
•Ha placeringar i nationella officiella tävlingar lägst, hoppning, 1,30 m eller i
dressyr, Msv B.
•Galoppmeriter: placeringar eller seger i årgångslopp eller klassiska löp samt
ridbarhetspoäng min 7,0
Hingstägaren insänder underlag för eventuella utländska meriter till ASRPs
sekreterare för vidarebefordran till AVN. Marialet ska vara ASRP till handa
senast vid anmälningstidens utgång för bruksprovet.

11 KVALITETSKLASS 0
tilldelas hingst som avslutat sin individprövning utan att nå ett godkänt resultat

12 KVALITETSKLASS INT (INTERIMISTISKT GODKÄND)
kan tilldelas hingst som importerats efter ordinarie avelsvärderingstillfälle om
den skulle vara berättigad till avelsvärdeklass GII eller GI. Denna velsvärdeklass
har giltighet fram till nästa officiella avelsvärderingstillfälle.

13 AVKOMMEPRÖVNING
Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredsställande
tillförlitlighet, är AVN skyldig att verkställa en sådan.
Kan påbörjas tidigast vid 8 års ålder. Hingstägaren insänder underlag för
eventuella utländska meriter till ASRPs sekreterare för vidarebefordran till AVN.
Marialet ska vara ASRP till handa senast vid anmälningstidens utgång för
bruksprovet.
Underlag och metoder för avkommeprövning
Prestationsförärvning baseras på treårstest, kvalitetsbedömningar,
unghästtävlingar samt på officiell tävlingsstatistik.
Exteriörförärvning baseras på treårstest, kvalitetsbedömningar, premieringar och
avelsvärderingsgrundande utställningar.
För att utställningsresultat ska tillgodoräknas gäller att bedömningar i Sverige är
gjorda som Svensk Ridponny.
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I avkommeprövningen skall ingå en kontroll och bedömning av om
avkommorna är bärare av sådana defekter som anges i Djurskyddsmyndighetens
och SJV:s föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete, DFS 2004:22 samt
SJVFS 2009:28.
13.1 Prestationsförärvning
När hingst lämnat minst 15 startande avkommor eller när hingst varit i avel
minst åtta avelssäsonger görs en första avkommeprövning.
13.2 Exteriörförärvning
När hingst lämnat minst 15 visade avkommor eller när hingst varit i avel minst
åtta avelssäsonger görs en första avkommeprövning.
13.3 Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför
avelsvärderingen:
Antal startande avkommor på internationell nivå.
Antal poängtagande avkommor på nationell nivå.
Antal poängtagande avkommor på regional nivå.
Antal startande ponnyer vid final i ungponnychampionat.
Avkommornas resultat vid final i ungponnychampionat.
Avkommornas resultat vid kvalitetsbedömningar.
Avkommornas resultat vid treårstest.
Avkommornas resultat vid bruksprov.
Avkommornas bedömning på avelsvärderingsgrundande utställningar.
Avkommornas bedömning på premieringar.
Hänsyn ska tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande
tidsperiod samt avkommors resultat i andra länder.
Efter avkommeprövning tilldelas hingsten någon av nedanstående
kvalitetsklasser. Dennakvalitetsklass ska omprövas årligen.
Hingst som visat mindre god prestationsförärvning tilldelas kvalitetsklass C
liksom hingst som efter åtta avelssäsonger inte lämnat 15 bedömda avkommor.
Hingst som visat god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass B
Hingst som har en exteriörförärvning som klart överstiger rasens medeltal
tilldelas kvalitetsklass A exteriör.
Hingst som visat mycket god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass A
prest
Med mycket goda avkommeresultat menas att hingsten har förmåga att föra
aveln framåt i minst en disciplin på nationell nivå.
Hingst som visat utmärkt prestationsförärvning och har blivit tilldelad
kvalitetsklass A prest kan därefter tilldelas kvalitetsklass ELIT
Med utmärkta avkommeresultat menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra
aveln framåt i minst en disciplin på internationellt nivå. Kvalitetsklass ELIT får
endast tilldelas hingstar som lämnat bedömningsbara avkommor i ASRP. Elit
kan utdelas postumt.
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14 BESLUT OCH BEVIS
14.1 Avelsvärderingnämndens beslut
AVN kan lämna ett muntligt beslut om resultatet av individprövningen eller
avkommeprövningen när sista prövningsmomentet är slutfört. Ett skriftligt
beslut med resultat från individprövningen och/eller avkommeprövningen samt
avelsvärderingsbeviset i original skall tillsändas berörd hingstägare omgående
efter nämndens beslut. Beslutet skall innehålla en motivering, datum för beslutet
samt besked om hur överklagande till SH:s besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller
även när nytt beslut om avelsvärdering har fattats.
14.2 Avelsvärderingsbevis
Avelsvärderingsbevis utfärdas av avelsvärderingsnämnden och tilldelas hingsten
när denne genomgått fullständig individprövning eller avkommeprövning. För
hingstar som ej genomfört alla moment i avelsvärderingen utfärdas ett protokoll
vid påbörjad avelsvärdering. Avelsvärderingsbeviset skall grunda sig på senaste
meddelade beslut om avelsvärdering och skall innehålla följande uppgifter om
hingsten:
- identitetsnummer
- namn
- ras
- härstamning
- signalement
- uppfödare
- nuvarande ägare
- resultat av exteriörbedömning
- mått
- prestationer
- hälsotillstånd
- nedärvning av defekter i förekommande fall
- resultat från avkommeprövning i förekommande fall
- sammanfattande avelsvärdesklass
Beviset skall även innehålla uppgifter om utfärdare och plats och datum för
beslut.
Kopior av avelsvärderingsbeviset skall arkiveras i ASRPs arkiv.

15 KRAV FÖR ATT FÅ ANVÄNDAS I AVEL
För att hingst skall få användas för avel krävs;
att hingsten är blodtypad/DNA-testad mot både fader och moder.
att importerade hingstar i Sverige genomgått CEM-test med negativt resultat
att tidigare års betäckningsrapporter och fölredovisningar (språngrulla)
redovisats.
att hingst ej nedärver defekt (vissa undantag förekommer se SJVFS 2008:26)
För hingst i seminverksamhet gäller dessutom att dessa omfattas av SJV:s
föreskrifter för semin.
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Godkänd hingst får lösa licens och icke godkänd, men fullständigt
avelsvärderade, hingst kan lösa betäckningsbevis.
15.1 Språngrullehantering
Samtliga hingstar som verkar i avel genom ASRP, rapporterar alla sina
betäckningar via betäckningsrapporter till ASRP senast den 30 september.
ASRPs registrator rapporterar via systemet "Blå Basen" och med denna
rapportering kan en språngrulla fastställas. Språngrullan ska vara fastställd
senast den 30 oktober.

16 AVELVÄRDERINGSNÄMND
16.1 Sammansättning
Avelsvärdering av hingstar utförs av en nämnd som utses av ASRPs styrelse
efter förslag från ASRPs avelsråd. AVN består av minst tre ledamöter, var av en
veterinär. Därutöver utses minst två suppleanter.
16.2 Arbetsuppgifter
Avelsvärderingsnämnden beräknar avelsvärde och beslutar om kvalitetsklass.
Beslut rörande enskilda hingstars bedömningsresultat uppförs på
avelsvärderingsbevis eller exteriör-bedömningsprotokoll Det åligger AVN att
årligen gå igenom hela hingstbeståndet med avseende på fertilitet,
avkommeprövningsresultat och andra omständigheter som rör hingstars
avelsvärderingsstatus. AVN kan i fråga rörande defekt remittera frågan till SH:s
veterinärmedicinska råd eller genetiska råd och vid behov besluta om avkommeundersökning för ställningstagande. AVN kan härutöver vara remissinstans i
olika ärenden. Det åligger nämnden att noga följa utvecklingen av aktuella raser,
deras användning och resultat. Minst en gång årligen bör AVN sammanträda
med avelsrådetsordförande för genomgång av aktuella frågor.

17 AVELVÄRDERINGSTILFÄLLEN
17.1 Ordinarie avelsvärdering
ASRP ordnarminst årligen avelsvärdering av alla därtill berättigade hingstar. Till
ordinarie avelsvärdering hänföras bruksprov. Till avelsvärdering kan även
tidigare avelsvärderade hingstar kallas för förnyad prövning.
17.2 Interimistisk besiktning i landet
Efter ansökan från hingstägare eller importör och på dennes bekostnad kan
ASRP i samråd med ordförande i AVN föranstalta om interimistisk
avelsvärdering av hingst med stamboksberättigad härstamning och som i övrigt
uppfyller erforderliga krav enligt rasvisa bestämmelser som berättigar till
visning för avelsvärdering i de fall då hingsten p g a force majeure eller
skada/sjukdom styrkt av veterinärintyg ej kunnat visas på ordinarie
avelsvärdering eller, importerats till landet efter senaste ordinarie avelsvärdering
inför aktuell betäckningssäsong. Interimistisk avelsvärdering verkställs på
överenskommen tid och plats och på delegation av AVN. Före besiktning skall
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AVNs ordförande tillsammans med ASRPs avelsrådsordförande gå igenom
hingstens formella meriter samt inhämta information från aktuell stamboks- och
registerförande förening. Övriga i nämnden delges beslut om interimistisk
besiktning. Nämnden skall efter genomförd interimistisk besiktning tillställas
kopia av avelsvärderingsbevis och beslut. I samband med detta utses en
besiktningsnämnd med uppgift att besiktiga hingsten. Denna nämnd skall bestå
av tre personer varav en veterinär. Företrädesvis utses ledamöterna inom
ordinarie avelsvärderingsnämnd. I undantagsfall kan besiktning utföras av två
personer, varav en veterinär enligt ovan. Vid nästkommande ordinarie
avelsvärdering beräknas hingstens avelsvärde. Interimistiskt tillstånd är giltigt
till nästkommande ordinarie avelsvärdering.
17.3 Interimistisk besiktning utom landet
I samband med import av hingst kan avelsorganisationen i enlighet med
förfarandet beträffande interimistisk besiktning inom landet och efter ansökan
från blivande importör, på dennes bekostnad låta besiktiga och avelsvärdera
hingst i utlandet och därigenom lämna bindande förhandsbesked inför ordinarie
avelsvärdering i de avseenden besiktningen omfattat. AVN kan besluta om
undantag från särskild besiktning av hingst om den visat ett mycket högt
avkommeprövningsvärde

18 FRUKSTAMHETSKONTROLL
Enligt moment ”Språngrullehantering” i detta reglemente skall hingstägare
senast 30 september varje år för varje hingst redovisa vilka ston som betäckts
under året samt resultatet av betäckningarna året innan. Sammanställda resultat
skall granskas av ordförande och veterinärledamot i AVN. I enlighet med
defektlistan föranleder lägre fölningsprocent än 40 % särskild kontroll av
språngrulla och beslut om spermaundersökning eller eventuell annan
undersökning. Även hingstar med årligen upprepad fölningsprocent under 50
kan föranleda beslut om särskild undersökning eller utredning. Erhållna
undersökningsresultat redovisas för AVN i sin helhet, vilken har att fatta beslut
om ytterligare åtgärder i form av vidare undersökningar, begränsningar i
användningen eller tagande ur avel.

19 REDOVISNING AV RESULTAT
ASRP redovisar årligen de godkända hingstarnas kvalitetsklasser på sin hemsida
SH publicerar resultat från bruksprovsamt sam resultat både vad avser
enskilda hingstars avkommeresultat och övergripande rasstatistik i Blå Basen

20ÖVERKLAGAN
20.1 Avelsvärderingsresultat
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått emot och
beslutet kan överklagas.
Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut
som överklagas, den ändring i beslutet som han begär och de omständigheter
20

han åberopar till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall vara SH
tillhanda inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Inom SH
remitteras överklagan för yttrande till AVN och till ASRP, samt vid behov även
yttrande från veterinärmedicinskt och/eller genetiskt råd. SH:s besvärsnämnds
beslut skall grunda sig på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt
framkommit i ärendet. SH:s besvärsnämnd är ASRPs sista beslutande instans i
överklagningsärenden.
Eventuellt beslut om ombedömning verkställs efter anvisningar från SH:s kansli.
Klaganden eller annan berörd skall underrättas om innehållet i nämndens beslut.
Besvärsnämndens handlingar skall omfatta själva överklagan samt till SH
inkomna remissyttranden.
Klaganden eller annan berörd skall underrättas om innehållet i nämndens beslut
och om hur detta ev kan överklagas till Statens Jordbruksverk.
Besvärsnämndens handlingar skall omfatta själva överklagan samt till SH
inkomna remissyttranden. SH:s besvärsnämnds beslut kan överklagas hos SJV i
de delar som berör Plan & Riktlinjer. I övrigt kan beslut endast överklagas hos
SH:s besvärsnämnd.
20.2 Ansvar för lämnade uppgifter
SH ansvarar inte för att uppgifter i skriftliga handlingar, som har lämnats in till
SH, är riktiga, fullständiga och stämmer överens med verkligheten. Inte heller
för sådana uppgifter i den mån de tagits in i register.
20.3 Underrättelse om beslut
En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det
beslut varigenom besvärsnämnden avgör ärendet. Parten behöver dock inte
underrättas om det är uppenbart obehövligt.

21 JÄV
Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 tillämpas vid avelsvärdering av
hingstar.
Förvaltningslagens regler beträffande jäv:
"11 §Den som skall 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,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken,
eller
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5. 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, skall
självmant ge det till känna.

22 HINGSTÄGARES SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Hingstägare har rätt att på de grunder som anges i momentet ”Överklagan av
avelsvärderingsresultat” överklaga beslut. Hingstägare kan däremot ej ställa
ekonomiska anspråk på ASRP föranledda av resultat i avelsvärderingen eller
eventuella felaktigheter i densamma.
Det är varje hingstägares skyldighet att känna till och följa de föreskrifter och
regler som utfärdats av SJV och ASRP som reglerar avelsvärdering av hingstar
om vederbörande hingstägare önskar deltaga i avelsvärdering. Det är
hingstägarens skyldighet att i samband med anmälan av hingst för
avelsvärdering inklusive utlandsbesiktningar lämna så fullständiga och riktiga
uppgifter som möjligt. Ej utelämna någon information som kan påverka
bedömningen av aktuell hingst såsom dolda fel, pågående medicinering, utförd
operation eller behandling. Hingstägare har rapporteringsskyldighet, enligt SJV:s
föreskrift om djurskyddskrav vid avelsarbete, om hingst har defekt eller
nedärver defekt under tid då hingst verkar i avel. I samband med
hästägarförsäkran skall hingstägare intyga att otillbörlig medicinering eller
behandling ej skett. Det är varje hingstägares skyldighet att till ASRP rapportera
ev förändringar i ägarskap eller ort för utstationering av hingst under
betäckningssäsong.
Innehavare av hingst som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller ej
erlägger de avgifter som ASRPs styrelse beslutat om kan vägras en rättighet,
som följer av detta reglemente, eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet
för viss tid eller tills vidare (uteslutning). Beslut om uteslutning fattas av ASRPs
styrelse efter det att berörd hingstägare underrättats av ASRP om förhållandet
och givits möjlighet att förklara aktuella omständigheter och fullgöra sina
skyldigheter.
Resultaten för avkommorna till de hingstar som inte uppfyller reglerna i detta
reglementet är inte avelsvärderingsgrundande.
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