Propositioner för
AVELSVÄRDERING SAMT BRUKSPROV FÖR SVENSKA RIDPONNYHINGSTAR.
Plats: Skaraortens ryttarförening
Datum: 29-30/5 2021
1. Allmänt
Fullständigt regelverk angående hingstpremieringar finns i Avelsföreningen Svensk Ridponnys (ASRP)
hingstreglemente. Detta reglemente finner du på ASRP:s hemsida länk hingstreglemente. Där finns
det även anvisningar för bruksprovets olika delar. Det är hingstägarens ansvar att läsa och följa detta
reglemente.
Följande röntgenbilder ska insändas till ASRP före visad hingst kan bli godkänd, dock senast en vecka
efter visning: Bakknä b.b.: LM-proj, (Lat- Med = sidoprojektion) med väl definierbara ledrullar på
femur, övre del av tibia samt minst 2/3 e delar av patella synlig. Hasleder b.b.: PALMO-proj, (=
posterior-anterior, lat- med, sned projektion) med väl definierbara ledrullar på talus samt så sned att
tibias mellersta ås är väl synlig.
Röntgenbilderna får inte vara äldre än 6 månader vid insändandet, och heller inte tagna före 2,5 års
ålder. Hingsten måste vid röntgen vara chipmärkt och identifieras i samband med detta. Bilderna
skickas till registrator@asrp.se. Dessa ska vara i DICOM-format och företrädelsevis via wetransfer på
grund av filstorlek. Hingst som gör fas två och som redan sänt in bilder behöver inte skicka nya.
I syfte att förhindra smittspridning av Contagious Equine Metritis (CEM) – smittsam
livmoderinflammation har följande kontrollprogram beslutats av ASRP:s styrelse. Hingstarna skall
genomgå ett CEM-test med negativt resultat innan betäckningstillstånd och licens erhålles. Följande
hingstkategorier berörs:
● Hingstar importerade efter 1 juli 1994
● Hingstar som importerats som föl eller unghingstar före 1 juli 1994.
Kopia på CEM-resultatet sändes till registrator@asrp.se. Observera att seminhingst eller importerad
hingst ska testas enligt seminföreskriften sjvffs 2015:1 innan den får användas i seminverksamhet.
Licens kommer inte att sändas ut förrän full härstamningsverifiering är klar dvs hingsten är DNAtestad mot både fader och moder. Detta kan ta tid, varför ASRP förordar att hingstägaren ska DNAtesta hingsten samt modern i god tid före förrättningen och maila underlaget till ASRP
registrator@asrp.se
AVELSVÄRDERINGSNÄMND samt BRUKSPROVSDOMARE/RYTTARE
Avelsvärderingsnämnd:
Ordförande: Hans Wallenmyr
Ledamot: Viveka Karlestrand
Ersättare: Magnus Dyrendahl
Veterinär: Malena Behring
Ersättare: Ylva Nelson

Markdomare:
Gångarter: Ann-Kristin Karlsson
Löshoppning: Magnus Dyrendahl
Uppsutten hoppning: Magnus Dyrendahl
Testryttare:
Gångarter: Daniella Hansson
Hoppning: Henrik Tapper
2. Anmälan och avgift
Anmälningsavgift:
Klass 1: Hingst 3 år 1 700 kr
Hälsobedömning + exteriörbedömning + galopp + löshoppning:
Klass 2: Bruksprovshingstar 2 700 kr
Hälsobedömning+ exteriörbedömning + galopp + gångartsprov + ridbarhetsprov +
uppsutten hoppning:
Klass 3: hingstar befriade från bruksprov enligt rasvisa krav 1 700 kr
Anmälan och avgift skall vara ASRP tillhanda senast 15/4 2021. Hingsten är inte anmäld förrän både
anmälan och avgift inkommit. Anmälan före den 15/4 endast via blå basen:
http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2021025 . Anmälningsavgiften
insättes på Avelsföreningen Svensk Ridponny: pg 781485-8 märk inbetalningen med bruksprov och
ponnyns namn och registreringsnummer.
Efteranmälning mottages tom den 30/4 2021 i mån av plats till förhöjd avgift (+1000 kronor).
Efteranmälan skickas till registrator@asrp.se Anmälningsblankett finns på hemsidan.
Bilagor: Verifierade uppgifter om utställnings-, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som
ägaren önskar åberopa. Stambokföringsuppgifter, stamboknummer samt eventuella meriter på
modern. För importerade hingstar gäller också att skicka officiell dokumentation rörande
avelsvärdering, bruksprov, blodtypning/DNA-resultat, övriga meriter mm. Dokumentationen skall
skickas på originalspråk och även vara översatta till svenska eller engelska. Samtliga dokument
skickas registrator@asrp.se senast 30/4 För att kunna komma hingsten tillgodo.
VILLKOR FÖR ANMÄLD HINGST
● Hingstägaren medger att personuppgifter får publiceras på ASRP:s och Svenska Hästavelsförbudets
(SH) hemsidor och därmed medges undantag från GDPR.
● Hingstägaren är medveten om att denne inte kan ställa ekonomiska anspråk på ASRP, SH eller
någon annan av dess medlemsföreningar grundat på resultat i avelsvärderingen eller eventuella
felaktigheter i densamma.

● Hingstägaren är medveten om att varken avelsvärderingsnämnden eller i förekommande fall
aktuella remissinstanser och inte heller ASRP eller SH ansvarar för om uppgifter om skyddande affärs
och driftsförhållanden kan komma att lämnas ut av veterinär.
● Hingstägaren förbinder sig dessutom att om äganderätten till hingsten efter anmälningsdagen men
före visningen övergår till annan person omedelbart meddela ASRP samt upplysa den nya ägaren att
denne genast ska lämna medgivande av det slag som anges i första och andra stycket då
avelsvärderingsnämnden annars kan komma att avvisa framställningen om besiktning.
● Hingstägaren är medveten om att denne ställer hingsten till förfogande att genomföra moment
enligt hingstreglementet. Det ankommer på hingstägaren själv att bryta provet om den så önskar och
därmed är bedömningen ej fullföljd.
3. Övriga upplysningar
1. Bokning av boxplats görs till via mail ridskola@skaraortensrf.se. Alternativt på telefon
0727400900
2. Hjälm skall bäras under samtliga moment - detta gäller även medhjälpare. Minderårig ryttare
och/eller visare ska även ha säkerhetsväst.
3. Observera att tidsprogrammet fastställs när anmälningstiden gått ut.
4. Särskilda bestämmelser
1. Om visningen blir inställd på grund av den rådande coronapandemin kommer hela
anmälningsavgiften återbetalas eller kvarstå till ett senare tillfälle beroende på det rådande läget.
Om visningen blir inställd på grund av annan force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
2. Särskilda smittskyddsregler kan komma att gälla dessa åligger det hingstägaren att hålla sig
uppdaterad kring. De kommer publiceras vartefter på ASRP:s hemsida.
3. Vid återbud pga. skada eller sjukdom på hingsten, återbetalas halva avgiften om återbudet anmäls
till ASRP före förrättningen. Veterinärintyg erfordras.
4. Vid övriga fall än som ovan nämnts under punkt 1 och 2 återbetalas ej anmälningsavgiften.
5. Hingst för vilken full anmälningsavgift ej är erlagd tillåts ej tillträde för visning.
6. Rätt till ändringar förbehålles arrangören
7. Katalog över anmälda hingstar och tidsschema kommer endast att läggas ut på ASRPs hemsida
8. Det åligger ägare till anmäld hingst att vid anmälan meddela ASRP om jäv föreligger beträffande
domare och/eller testryttare
Förslag på boende:
Vandrarhem i Eggby, Gröna Huset,inte långt från klubben, Skärvavägen 3,
532 92 Axvall. Tel: 0511/12165, vallebygdens@gmail.com.
Hotell
Jula Hotell & konferens, Vilangatan 4,532 37, Skara. Tel: 0511/31 00 00,
info@julahotell.se
Övriga upplysningar och frågor tas via registrator@asrp.se

