
 Bilaga 1  ASRP avelsprogram 

För erkända raser som får ingå i svensk ridponny gäller att de uppfyller något av följande krav för att få bli
fader till häst berättigad till införande i ASRP grundstamboks huvudavsnitt. 
: att hingsten genomfört bruksprov eller har bruksmeriter motsvarande de krav ASRP ställer upp på sina 
egna hingstar i sitt hingstreglemente. 
: att hingsten är införd i respektive ras riksstambok avdelning 1 eller motsvarande och har genomgått 
avelsvärdering.
Hingst av dessa raser kan även efter genomgången prövning av ASRP erhålla licens i ASRP om de uppfyller 
de krav på bruksprov eller bruksmeriter som ASRP ställer upp i sitt hingstreglemente. Dessa kan bli fader till 
avkomma i huvudavsnitt med moder av annan erkänd ras,utom svensk ridponny.
Hingstar av dessa raser som ej är avelsvärderade eller ej når upp till de krav ASRP ställer men som uppfyller 
härstamningskraven för att vara grundstamboksförda i respektive ras ger avkommor med rätt till införande i 
ASRP bilaga. 
För erkända raser som får ingå i svensk ridponny gäller att de uppfyller följande krav för att få bli moder 
till häst berättigad till införande i ASRP grundstamboks huvudavsnitt. 
: att stoet är grundstambokfört i respektive ras huvudavsnitt 
: att stoet har två leds erkänd godkänd stam 
Erkänd godkänd stam: 
För att avkomman ska få tre leds erkänd godkänd stam krävs då att modern har känd stam med föräldradjur 
införda i någon av ASRP godkänd stamboks huvudavsnitt i två generationer alternativt att stoet är infört i 
asrps stambok och har fader samt morfar som är berättigad till att införas som fader i huvudavsnitt. Fadern 
ska uppfylla de krav vi beskrivit ovan. 
De raser som är erkända och därmed godkända för inkorsning i svensk ridponny är SWB, new forest, 
connemara, welsh sekt A, B, C, D, dartmoor, russ, arabiskt fullblod, engelskt fullblod, shagyaarab samt 
angloarab samt därutöver utländska rid/sportponnyer efter individuell prövning 

Krav för erkända rasers (utom svensk ridponny) hingstar för att bli fader till avkomma i hvudavsnitt:

SWB- Hingsten skall ha uppnått premierad status.
Connemara- hingsten skall ha RP,-nummer, RC-nummer eller S1
New Forest- hingsten skall ha RNF-nummer samt ej vara s.k EU-hingst
Welsh sekt. A,B,C och D- hingst skall vara införd i kvalitetsbok 
Russ- hingst skall vara riksstambokförd
Dartmoor- hingst skall vara riksstambokförd


