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1.

REGISTRERING

1.1.

Registrator

Registrator och registratorsbiträde utses av Svenska Lipizzanerföreningens styrelse.

1.2.

Namngivning

En lipizzaner bör namnges som traditionen bjuder, antingen
1) enligt namngivningssystemet med ursprung från det forna hovstuteriet Lipica eller
2) enligt namngivningssystemet med ursprung från forna Österrike-Ungerns monarki och
militära stuterier.
– enligt 1) Hingstarnas namn ska innehålla en kombination av namnet på fadern och modern
(t ex Pluto Presciana), stonas namn väljs ut från de traditionella namnen ur den tillhörande
stofamiljen.
– enligt 2) Fölet, oavsett kön, ges samma namn som fadern, med tillägg av ett fölnummer
som skiljer namnen åt.
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2.1.

Avelsmål
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Svenska Lipizzanerföreningen (SLF) arbetar för:
 en ändamålsenlig avel inom ramen för rasens idag existerande åtta hingststammar och godkända
stofamiljer.
 att rasens mångfald vad gäller färger och typer bevaras.
 att de klassiska avelsprinciperna parade med moderna avelsmetoder ska ge renrasiga
lipizzanerhästar med bibehållen rastyp och stärkta egenskaper för rid- och körbruk.
 att eftersträva moderstambokens idealhöjd för lipizzanerhästar på 153-158 cm.
 friska, härdiga hästar med ett gott lynne.

Avelsarbetets genomförande
För att uppnå avelsmålen ska SLF arbeta för:






att öka antalet årligen betäckta ston.
en import av värdefulla avelsdjur, såväl hingstar som ston.
att uppmuntra till att fler hästar visar upp sig på tävlingsbanorna.
att öka antalet avelsvärderade och stamboksförda ston.
att öka antalet avelsvärderade och godkända hingstar.

2.2.

Antal avelsdjur

Antalet hingstar i avel år 2010-2015 har varierat med 5-10 stycken per år, antalet presumtiva
avelsston är cirka 200. Mellan år 2010-2015 betäcktes totalt 85 ston.
Fram till år 2015 har cirka 1100 hästar registrerats i Svenska Lipizzanerföreningen (SLF).

2.3.

Rasbeskrivning

Texten på engelska under denna punkt kommer från Österrikes moderstambok.
With regard to selection, tradition and culture, the Lipizzaner breed is one of Europe’s oldest horse
breeds.
Avseende urval, tradition och kultur, är Lipizzanern en av Europas äldsta hästraser.

The phenotype of the Lipizzaner breed is directed for general use and has proven to be especially
suited for classical horsemanship (High School – Haute École) and for carriage driving.
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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.

a) The Lipizzaner is very expressive, he has a noble posture, the overall conformation is harmonious,
the frame more rectangular than square. Ideally, the adult horse should measure between 153 cm
and 158 cm. The head is expressive with large, black eyes, a wide, slightly curved forehead, finely
modelled lower jaw, strong cheeks with sufficient freedom, straight or slightly convex nose line.
a) 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. Huvudet är uttrycksfullt med stora, svarta ögon, en bred, något välvd panna, en fint mejslad
underkäke, starka ganascher med tillräcklig frihet, rak eller något konvex nosrygg.

b) In keeping with the requirements of the Baroque, the strong and highly set neck has an arched
main line and erect posture.
b) Som en kvarleva från sitt ursprung i barocken, har den starka och högt ansatta halsen en välvd
överlinje och är högt buren.

c) The main line flows with moderately high and long withers. The shoulders are strong and
sufficiently long and should be set at an angle between 50° and 65° to the proportionately long upper
arm. The chest should be deep and wide.
c) Mankammen flyter över i en måttligt hög och lång manke. Bogen är stark och lång och ska hålla en
vinkel mellan 50 och 65 grader mot den proportionellt långa överarmen. Bröstet ska vara djupt och
brett.

d) The back is wide, muscular and compact, the haunches are strong.
d) Ryggen är bred, muskulös och kompakt, länden är stark.

e) The croup should be round, strong and have a harmonious tail root.
e) Korset ska vara rundat, starkt och med en väl ansatt svans.

f) The horse should have relatively short, strong, dry legs with clear tendons, strong joints and hard,
correctly formed hooves.
f) Hästen ska ha relativt korta, starka, torra ben med tydligt markerade senor, starka leder och hårda,
korrekt formade hovar.
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g) The high knee action is typical and important and contributes towards the elegance, harmony and
beauty of the parade step. The walk is energetic and bouncy, with a long stride. The hind leg bears
the weight and is therefore a prerequisite for the good collection of the Lipizzaner breed.
g) Den höga knäaktionen är typisk och viktig och bidrar till det eleganta, harmoniska och skönheten i
det paradliknande steget. Skritten är energisk och livlig, med ett långt övertramp. Bakbenen bär upp
hästens vikt och är därför en nödvändig förutsättning för den goda samling som en lipizzanern är
avlad för.

The traditional grey factor is dominant. All colours are accepted.
The Lipizzaner is characterized by his hardiness, stamina, temperament, frugality, willingness to learn,
obedience, and good nature.
Den traditionella skimmelfärgen är dominant. Alla färger accepteras.
Lipizzanern karaktäriseras genom sin härdighet, uthållighet, temperament, lättföddhet, vilja att lära,
lydnad och gemytlighet.

2.4.

Moderstambok

Österrikes moderstambok
Enligt beslutet 92/353/EEG 92/353/EWG förordning är Federal Stud Piber, A - 8580 Köflach
(Österrike) erkänd avelsorganisation och godkänd av den behöriga myndigheten i medlemsstaten EU
att hålla originalstambok över lipizzanerrasens ursprung, en så kallad moderstambok.

Den internationella lipizzanerföreningen (LIF)
Den internationella föreningen Lipizzaner International Federation (LIF) med bas i Bryssel, Belgien, är
paraplyorganisation för Lipizzanerhästen inom och utom EU. Inom LIF finns en styrelse och en
avelskommitté, som verkar internationellt för lipizzanerrasens bevarande.
Avelskommittén i LIF är behjälpliga och vägledande i avels- och härstamningsfrågor för alla
medlemsländer, då det inom LIF finns ett utbyte mellan de olika ländernas stamböcker.
Den svenska föreningen (SLF) är fullvärdig medlem i LIF. 2007 upptogs den svenska
lipizzanerstamboken av LIF som internationellt godkänd.
Ytterst följer SLF de kriterier, direktiv och krav som är uppsatta inom ramen för den österrikiska
moderstamboken.
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Krav för införande i stambok/Härstamningskrav

En häst av rasen lipizzaner stambokförs i Svensk Lipizzanerstambok i den avdelning som den
härstamningsmässigt är berättigad till. Svensk Lipizzanerstambok följer moderstambokens direktiv
när det gäller härstamningskrav och avdelningar i stamboken. De länders stamböcker som förs för
renrasiga lipizzanerhästar enligt moderstambokens bilaga I är godkända (se Österrikisk
moderstambok). Importerad lipizzaner som är stamboksförd i annat land placeras i Svensk
Lipizzanerstambok med motsvarande placering som det land den kommer ifrån, under förutsättning
att stamboken är godkänd av moderstamboken.
ASHR är ansvariga för att hästen registreras på rätt sätt. Om det ändå uppkommer tveksamhet om
annan moderstamboks respektive annat lands stamboksplacering/-tillhörighet, kontaktar
registrator/registratorsbiträde moderstambok för direktiv. Vid tveksamheter om tillhörighet och
placering i stambok är det moderstamboken som driver frågan. I avvaktan på svar från
moderstambok placerar registrator/registratorsbiträde häst i den del av Svensk Lipizzanerstambok,
som hästen minst är berättigad till. När svar inkommer placeras hästen enligt moderstambokens
anvisning.
Häst som inte uppfyller moderstambokens krav på rasrenhet ska i register och stambok hållas
åtskilda från dem som uppfyller kraven.

Härstamningskrav för renrasiga hästar enligt avdelning I
En lipizzanerhäst, är en häst som själv, eller vars anfäder, är införda i en av originalstambok av
moderstamboken erkänd original- eller dotterstambok. Endast en lipizzaner som härstammar från
en av moderstambokens godkända stamböcker är godkänd för Svensk Lipizzanerstambok avdelning I
för renrasiga hästar.
Enligt rasens tradition kan hingstar endast tillskrivas en hingstlinje om deras anor kan spåras tillbaka i
rakt nedstigande led utan avbrott till hingstlinjens erkända ursprung.
Enligt rasens tradition kan ston endast tillskrivas en stofamilj om deras anor kan spåras tillbaka i rakt
nedstigande led utan avbrott till stofamiljens erkända ursprung.
Undantag kan endast beslutas av moderstamboken.
Hästar med flera stamboksnummer och tilläggsnamn från olika länders stamböcker ska alltid skrivas
in i Svensk Lipizzanerstambok på ett sådant sätt att man säkerhet kan återfinna hästens ursprung.
I stamtavlan, som ska upprättas i minst fem led, ska alltid födelseplats och födelseår anges på hästen
själv och för samtliga anfäder, så långt som det är möjligt.
Erkända hingstlinjer och stofamiljer anges i bilaga I av moderstamboken.
Förutom de hingstlinjer och stofamiljer som anges i moderstamboken kan nya hingstlinjer eller
stofamiljer inte längre identifieras.
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Härstamningskrav för hästar som uppfyller kraven för Svensk Lipizzanerstambok avdelning II.
Avdelning II av Svensk Lipizzanerstambok innehåller de hästar som inte uppfyller härstamningskraven
för renrasiga lipizzanerhästar i alla led, enligt moderstamboken. Hos hästar som införs i avdelning II
kan avsaknad av godkänd stofamilj, okänd härstamning eller främmande blod accepteras längre bak i
härstamningen enligt nedan angivna regler.
Förutom nämnda undantag, har hästar i avdelning II härstamningsmässigt godkända lipizzanerhästar
i samtliga övriga led, enligt samma regler som för moderstambokens beskrivning över renrasiga
lipizzanerhästar.
Svensk Lipizzanerstambok är godkänd av moderstamboken och LIF att föra stambok för hästar i
avdelning II ”Part bred lipizzaner”, så länge som hästarna hålls åtskilda från avdelning I. Då
moderstamboken är sluten betraktas hästar införda i avdelning II inte som renrasiga lipizzanerhästar.

För sto, på faderssidan
ska sto ha minst 31/32-delars renrasig lipizzanerhärstamning i sjätte led på faderssidan
(= rasren farfar, farmors far, farmors morfar, farmors mormors far). Främmande blod kan godtas hos
farmors mormors mor, som dock skall vara fallen efter renrasig lipizzanerhingst.

För sto, på modersidan
ska sto ha minst 14/16-delars renrasig lipizzanerhärstamning i femte led på moderssidan
(= rasren morfar och mormors far). Främmande blod kan godtas hos mormors mor som dock skall
vara fallen efter renrasig lipizzanerhingst.

För hingst, på faderssidan
ska hingst ha minst 31/32-delars renrasig lipizzanerhärstamning i sjätte led på faderssidan
(= rasren farfar, farmors far, farmors morfar, farmors mormors far). Främmande blod kan godtas hos
farmors mormors mor som dock skall vara fallen efter renrasig lipizzanerhingst.

För hingst, på modersidan
ska hingst ha minst 15/16-delars renrasig lipizzanerhärstamning på moderssidan (= rasren morfar,
mormors far, mormors morfar). Främmande blod kan godtas hos mormors mormor som dock skall
vara fallen efter renrasig lipizzanerhingst.
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Hästar med flera stamboksnummer och tilläggsnamn från olika länders stamböcker ska alltid skrivas
in i Svensk Lipizzanerstambok avdelning II på ett sådant sätt att man säkerhet kan återfinna hästens
ursprung. I stamtavlan, ska alltid födelseplats och födelseår anges på hästen själv och för samtliga
anfäder, så långt som det är möjligt.

2.6.

Stamboksindelning

Svensk Lipizzanerstambok är uppdelad i två huvudavdelningar, del I och II:
Delarna I A och I B inklusive bilaga I utgör svensk huvudstambok för lipizzanerhästar enligt
moderstamboken. Varje renrasig lipizzaner ska enligt moderstamboken vara stambokförd i
huvudstambok.

Stambokens klassificering
För att häst ska uppfylla kraven på införande i avdelning I och II A och B ska anfäder vara
avelsvärderade och godkända enligt ASHR:s avelsreglemente, rasvisa krav lipizzaner:
för ston avelsgodkänd far, morfar och mormors far.
för hingstar avelsgodkänd far, morfar, mormors far och mormors morfar.
Med godkänd menas här att hingsten hade giltigt betäckningstillstånd vid tidpunkten för avlandet.

Svensk Lipizzanerstambok avdelning I
Stambokens huvudavsnitt
Del I A:
Omfattar hästar som uppfyller originalstambokens krav på rasrenhet samt är avelsvärderade enligt
ASHR:s avelsvärderingsreglemente rasvisa bestämmelser för lipizzaner. Dessa hästar tilldelas ett
stamboksnummer för hingstar 1-, för ston 101- Kvalificerad för införande i avd I A är sto eller hingst
registrerad i avd I B och som erhållit minst avelsvärdeklass B enligt de rasvisa kraven i ASHR:s
avelsvärderingsreglemente.
Del I B:
Omfattar hästar som uppfyller originalstambokens krav på rasrenhet och som uppfyller ASHR:s
avelsvärderingsreglemente rasvisa kraven för lipizzaner för att få avelsvärderas, till exempel föl,
unghästar och valacker. Här kan även finnas hästar som vid avelsvärdering ej uppnått poäng enligt de
rasvisa kraven i ASHR:s avelsvärderingsreglemente.
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Stambokens bilaga
Bilaga I:
Omfattar hästar som uppfyller originalstambokens krav på rasrenhet men som inte uppfyller kraven
för stambokens huvudavsnitt avdelning I A och B. Hästar i stambokens bilaga kan i framtiden bli
aktuella för huvudavsnitt I men uppfyller för dagen inte kraven för avelsvärdering enligt ASHR:s
avelsvärderingsreglemente. Då bevarandeavel bedrivs för lipizzanerhästen ska varje individ upptas
och klassificeras i en lipizzanerstambok.

Svensk Lipizzanerstambok avdelning II
Stambokens huvudavsnitt
Del II A:
Omfattar ston som uppfyller härstamningskrav enligt punkt 2.5 samt är avelsvärderade enligt ASHR:s
avelsvärderingsreglemente rasvisa krav för lipizzaner. Dessa ston tilldelas stamboksnummer 701-.
Kvalificerad för införande i avd II A är sto registrerad i avd II B och som erhållit avelsvärderingsbevis
som anger minst lägsta avelsgodkända klass enligt de rasvisa kraven i ASHR:s
avelsvärderingsreglemente.
Del II B:
Omfattar hästar som uppfyller härstamningskrav enligt punkt 2.5 och vars anfäder är avelsvärderade
och godkända enligt ASHR:s avelsvärderingsreglemente rasvisa bestämmelser för lipizzaner. Här kan
även finnas ston som vid avelsvärdering ej uppnått poäng enligt de rasvisa kraven i ASHR:s
avelsvärderingsreglemente.

Stambokens bilaga
Bilaga II:
Hästar med lipizzanerblod på både möderne och fäderne enligt härstamningskrav för avdelning II
men som inte uppfyller kraven för stambokens huvudavsnitt avdelning II A eller B. Hästar i
stambokens bilaga kan i framtiden bli aktuella för huvudavsnitt II.

Stambokens bilaga (t.o.m. 2015-12-31)
Omfattar hästar som ej kan införas i avdelning I A-B eller II A-B.
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Byte av avdelning i stambok

Införande av hästar i avdelning I från avdelning II är ej möjligt då stamboken för rasrena hästar enligt
originalstamboken är sluten.

2.8.

Avelsvärderingsresultat

-
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