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1 ASRP
Avelsförening Svensk Ridponny förkortas ASRP
1.1 SYFTE,
Avelsprogrammets syfte är att vidareutveckla rasen Svensk Ridponny. Detta innebär att utveckla
kvalitéer och prestationsförmåga i enlighet med ASRP:s avelsmål och rasstandard.
1.2 ORGANISATION.
ASRP är organisation för rasen Svensk Ridponny.
1.3 GEOGRAFISKT OMRÅDE
Avelsprogrammet bedrivs huvudsakligen i Sverige

2 AVELSMÅL OCH UPPBYGGNAD
2.1 AVELSMÅL
ASRP:s avelsmål är en ädel ridponny av internationell sport och tävlingstyp med hög ridbarhet och en
mankhöjd ej överstigande 148 cm. Målsättningen är att producera en D-ponny som är internationellt
konkurrenskraftig för sport och avel. För att uppnå målen används kvalitativt goda avelsdjur.
2.2 RASENS UPPBYGGNAD
Rasen ska byggas av framförallt Svensk Ridponny och andra länders rid- och sport-ponnyer. Raser som
kan användas är Tysk, Holländsk, Brittisk, Dansk och Norsk rid- och sportponny samt Engelskt,
Arabiskt, och Angloarabiskt fullblod samt Shagyaarab, Svensk Varmblodig Ridhäst, Welsh sekt. A, B,
C och D, Russ, Connemara, New Forest och Dartmoor.
2.3 AVELSBAS OCH OMFATTNING
Från och med ASRP:s start 1990 har ca 100 st hingstar godkänts. Det finns ca 400 ridponnyston i
riksstamboken. Även ASRP-ston som inte är införda i riksstambok används i avel. Därutöver kan hästar
från erkända raser användas. Årligen registreras ca 150 föl (siffrorna är från 2019).
2.3.1 Internationellt utbyte
I Europa men även i Australien och i USA bedrivs likvärdig avel av ridponny. ASRP och dess
uppfödare har i sitt avelsarbete utbyte med framförallt de Nordiska länderna, Tyskland, Holland och
England.
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3 RASSTANDARD
3.1 STORLEK
Önskvärd mankhöjd ej överstigande 148 cm
Hingst: vid Riksstambokföring rekommenderad storlek 130 – 155 cm
Sto: vid Riksstambokföring 120 – 153 cm
3.2 FÄRG
Alla färger tillåtna
3.3 EXTERIÖR
Typ

En ädel, elegant och harmonisk individ

Huvud

Proportionerlig storlek med ädelhet, bra huvudansättning, vida ganascher

Framparti

Väl ansatt hals med tillräcklig längd. Markerad manke, bra sadelläge, fria armbågar.

Bakparti

Starkt välmusklat kors. Lätt att trampa under sig (lätt och naturligt sätta under sig)

Bål

Gott djup och stark länd, stark rygg men ej alltför kort.

Extremiteter Benad efter ändamål och storlek. Nöjaktigt korrekt.
Rörelser

Lätta, luftiga, taktmässiga, framåtgripande, elastiska och energiska med gott påskjut och
bärighet i god balans.

3.4 TEMPERAMENT
Livligt men stabilt, med mycket god karaktär; samarbetsvillig, modig och lättlärd. Individ med viss
ponnykaraktär är önskvärd, dock inte något krav. Lämpad att skötas och ridas av barn och ungdomar.
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4 STAMBOK
4.1 INDELNING
Stamboken består av Grundstambok med bilaga (Huvudavsnitt) och Riksstambok.
Huvudavsnittet är i sin tur indelade i olika avdelningar. Hästens härstamning och meriter avgör om och i
vilken del av stambokens huvudavsnitt den ska införas. I bilagan införs hästar med ofullständig
härstamning. Även bilagan är indelad i avdelningar (IV-VI). Hästens härstamning avgör då i vilken del
av stambokens bilaga den ska införas.
4.2 KRITERIER FÖR GRUNDSTAMBOKFÖRING
För att införas i Grundstambok eller dess bilaga, ska ponny
-om född i Sverige ha styrkt härstamning genom betäckningsrapport, alternativt via DNA.
-om importerad ha ett säkert identifieringsintyg
Beroende på antal erkända/godkända led i härstamningen införs ponnyerna i olika avdelningar i
grundstambok/bilaga.
Erkända raser för Svensk Ridponny är utöver Svensk Ridponny, Engelskt fullblod, Arabiskt fullblod,
Angloarabiskt fullblod, Shagyaarab, Svensk Varmblodig Ridhäst, Welsh sekt. A, B, C och D, Russ,
Connemara, New Forest och Dartmoor, samt därutöver utländska rid/sportponnyer efter individuell
prövning.
4.2.1 Definition - Fader (hingst)
Med godkänd avelsvärderad hingst, avses hingst av för ASRP erkänd ras (se 4.2) som genomfört
bruksprov minst motsvarande ASRP:s bruksprov.
Licensierad hingst, hingst som har giltig licens under betäckningsåret i någon avelsorganisation erkänd
av ASRP
4.2.2 Definition - Moder (sto)
Med moder i huvudavsnitt eller motsvarande, menas.
1. för rasen Svensk Ridponny (GI, GII, GIII) eller motsvarande.
2. för raserna Svensk Varmblodig Ridhäst, Welsh sekt. A, B, C och D, Russ, Connemara, New Forest
och Dartmoor, moder med godkänd avelsvärderad och licensierad far och morfar samt införd i
respektive ras huvudavsnitt (GI) eller motsvarande.
3. för raserna Engelskt fullblod, Arabiskt fullblod, Angloarabiskt fullblod och Shagyaarab, moder införd
i respektive ras huvudavsnitt.
4. Därutöver utländska rid/sportponnyer efter individuell prövning.
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5 GRUNDSTAMBOK
När föl registreras och erhåller pass alternativt tilläggsregistreras tilldelas individen raskod i
grundstambok beroende på härstamning och föräldradjurens stambokstillhörighet.
Beroende på antal generationsled med föräldrar berättigade till införande i Grundstambok kan en ponnys
avkommor avancera uppåt i grundstambokens/bilagans avdelningar. Med högsta nivå Avdelning I
GRÖNT PASS

5.1 AVDELNING I - GRÖNT PASS (G1)
Raskod 43-år-1001
I avdelning I införs ponny fallen efter hingst införd i ASRP:s Riksstambok I (eller motsvarande) och
därutöver licensierad samt med moder i huvudavsnitt eller motsvarande (alt. berättigad till införande i
ASRP:s bilaga IV).
5.2 AVDELNING II - GULT PASS (G2)
Raskod 43–år–6201
I avdelning II införs ponny
Alternativ ett.
Fallen efter hingst av ASRP erkänd ras, samt licensierad och som uppfyller nedanstående två kriterier:
-Har för rasen godkänd (avelsvärderad och licensierad (eller motsvarande)) far, morfar och mormorsfar
och är införd i riksstambok eller motsvarande
-Har genomfört och godkänts vid bruksprov som minst motsvarar ASRP:s bruksprov, alternativt har
prestationer som minst motsvarar ASRP:s krav på meriter för bedömningsbarhet enligt ASRP:s
hingstreglemente
med moder i huvudavsnitt eller motsvarande (alt. berättigad till införande i ASRP:s bilaga IV).
Alternativ två.
I denna avdelning införs ponny efter hingst enligt grundstambok I eller II samt moder införd i
Riksstambok avdelning II.
5.3 AVDELNING III - VITT PASS (G3)
Raskod 93-år-1001
I avdelning III införs ponny fallen efter avelsvärderad och licensierad hingst för av ASRP erkänd ras,
som ej uppfyller kraven i grundstambok avd. I eller II, samt moder i huvudavsnitt eller motsvarande (alt.
berättigad till införande i ASRP:s bilaga IV).
5.4 BILAGA AVDELNING IV - GRÅTT PASS
Raskod 93-år-6201
införs ponny fallen efter hingst berättigad till införande som fader i GI, GII eller GIII samt moder med
avelsvärderad och licensierad far av erkänd ras.
5.5 BILAGA AVDELNING V - GRÅTT PASS
Raskod 93-år-9001-9199, samt 9301 - 9999
införs ponny fallen efter hingst berättigad till införande som fader i GI, GII eller GIII samt moder med
okänd eller icke godkänd härstamning.
5.6 BILAGA AVDELNING VI - GRÅTT PASS
Raskod 99-år-9200-9299
införs ponny fallen efter hingst införd eller berättigad till införande i ASRP:s grundstambok I-III, samt
med angiven moder (registreringsnummer). Alternativt hingst av för ASRP erkänd ras, men ej
avelsvärderad och/eller licensierad med moder införd hos ASRP. Härstamningen säkerställs via DNA
mot fader och moder.
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6 RIKSSTAMBOK
6.1 RIKSSTAMBOK AVDELNING I (HUVUDSTAMBOK)
6.1.1 Hingst införd i Avd. I
I Riksstambok avdelning I införs hingst som
-är minst tre år
-är införd i Grundstambok avdelning I, II eller III, eller motsvarande.
-har i Riksstambok avdelning I eller motsvarande, införd far samt mor i antingen Riksstambok I eller II
eller motsvarande.
-har genomgått svensk avelsvärdering under det år riksstambokföringen sker och ha uppnått poäng
enligt rasvisa krav beträffande exteriör och bruksprov eller kunna tillgodoräkna sig meriter från annat
land eller tillgodoräkna sig tävlingsmeriter enligt ASRP:s krav.
-har en fullständig härstamningskontroll (mot fader och moder) genom DNA.
6.1.2 Sto införd i Avd. I - H (Huvudstambok)
I Riksstambok avdelning I införs sto som
-är införd i Grundstambok avdelning I, II eller III, eller motsvarande.
-har i Riksstambok avdelning I eller motsvarande införd far och i Riksstambok avdelning I, II eller III
eller därtill berättigad införd mor.
-har en godkänd härstamning i minst tre led.
-är avelsvärderad och har uppnått rasvisa krav beträffande exteriör och ridbarhet.
-är minst fyra år.
-har fått minst en avkomma berättigad till registrering i GI-GIII.
6.2 RIKSSTAMBOK AVDELNING II
6.2.1 Sto införd i Avd. II - F (Förbok)
I Riksstambok avdelning II (Förbok) införs sto som
-härstamningsmässigt inte uppfyller kraven för införande i Riksstambok avd. I, men som har meriter
(egna meriter eller avkommemeriter) enligt rasvisa krav (se ASRP:s sto- och unghästreglemente)
beroende på härstamningen.
-är minst fyra år.
-är införd i Grundstambok eller Bilaga.
-är avelsvärderad och har uppnått rasvisa krav beträffande exteriör.
-har fått minst en avkomma berättigad till registrering i GI-GV.

