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1. 	  	  	  	  	  Kvalitetsbedömning	  
1.1	  Idé	  och	  mål	  	  
Kvalitetsbedömning är delmål för den unga hästens utbildning och ger värdefull information för 
avelsuppföljning samt för ägaren inför fortsatt träning inför sport- och/eller avelskarriär.  
Kvalitetsbedömning ger även möjlighet till tidig avkommeprövning av föräldradjuren.  
SMHF är huvudman för all kvalitetsbedömning för Morganhästar och kommer att ge möjlighet till 
bedömning via regionerna eller Morganriks minst 1 gång per år. 
 
Avelsvärdering  
Resultat från kvalitetsbedömning ingår tillsammans med annat även i föräldradjurens statistik och 
kan bidra till höjd avelsvärderingsbokstav för dem.  
För att bedömningarna ska kunna användas för avelsvärdering är det viktigt att:  
• många hästar ur varje årgång deltar  
• bedömningen speglar vårt avelsmål  
• de egenskaper som bedöms, är nedärvningsbara och inte ett resultat av miljöpåverkan.  
 
Kvalitetsbedömning är ingen tävling, utan en bedömning och ett delmål för hästens 
utbildning!  

1.2 4-‐årstest	  
är ett råmaterialtest där den ännu ganska opåverkade unga hästen bedöms i tre delmoment:  
• Exteriör 
• Gångarter, uppsuttet  
• Löshoppning  
 
Alla delmoment kan göras oberoende av varandra och i den ordningsföljd som erbjuds. Alla 
moment måste genomföras när hästen är 4 år med undantag från sto som haft föl som 4 åringar. 
Exteriördiplom kan enbart erhållas som 4-åring. 5-åriga ston som haft föl deltar i samma klass och 
resultat beräknas på samma sätt som för de 4-åriga med undantag från möjligheten att tilldelas 
exteriördiplom.  
Hästen kan erövra utmärkelsen Diplom eller Klass 1 i alla tre delmomenten. 

1.3 5-‐årstest	  
är ett fortsatt delmål för den unga hästen med bedömning i två moment: 
• Exteriör 
• Körning 
 
Bägge momenten måste genomföras när hästen är 5 år. Hästen kan erövra utmärkelsen Diplom 
eller Klass 1 i körning. 

1.4 6-‐årstest	  
är ett fortsatt delmål för den unga hästen med bedömning i två moment: 
• Exteriör 
• Uppsutten hoppning 
 
Bägge momenten måste genomföras när hästen är 6 år. Hästen kan erövra utmärkelsen Diplom 
eller Klass 1 i uppsutten hoppning. 
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1.5 Deltagande	  hästar	  	  
 

• Bedömningen är förbehållet Morganhästar av alla kön som är registrerade i SMHF.  
• Dräktigt sto i 5-11 månaden och/eller sto som fölat den närmsta månaden får ej deltaga annat 

än i visningsmomentet.  
 

1.6 Ansvar	  (hästägarförsäkran)	  
 Ägare eller ombud som anmäler häst till SMHF:s kvalitetsbedömning är skyldig att se till att:  

• hästen ej under de tre senaste veckorna före bedömningens början visat några tecken på 
smittosam sjukdom  

• hästen under de tre senaste veckorna före bedömningens början inte varit uppställd i stall 
där smittosam hästsjukdom såvitt känt förekommit  

• hästen är erforderligt tränad för deltagande och fullt frisk såvitt ägaren/ombudet vet  
• uppfylla de förpliktelser han åtagit sig i och med anmälan bland annat erläggande av 

anmälningsavgift  
• följa gällande bedömningsreglemente samt föreskrifter och anvisningar utfärdade av lokal 

bedömningsledning  
• förvissa sig om att hästen inte fått, och själv inte tar, otillåtna medicinska preparat eller 

otillåten medicinsk behandling före start  
 
I och med anmälan godkänner ägare eller ombud att  

• SMHF äger rätt till kopior på bedömningsprotokoll  
• resultaten får publiceras på lämpligt sätt, även på Internet  
• resultaten får användas för utvecklingsändamål och avelsuppföljning 
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2. Bedömningsreglemente	  
2.1	  Allmänna	  anvisningar	  	  
Kvalitétsbedömning sker i samband med Morganriks eller annat avelsvärderingsgrundande 
arrangemang inom SMHF och/eller ASHR. I samband med deltagande görs också ID-kontroll och 
mankhöjdsmätning för att säkerställa hästens identitet.  

Förberedelser,	  träning	  och	  medhjälpare	  	  
Träna hästen i god tid för samtliga moment så att den kommer till sin rätt vid bedömningen. 
Tänk på att visning sker i en främmande miljö som är obekant för hästen.  

Utrustning,	  häst	  	  
Vid samtliga moment skall hästen vara tränsad. Träns skall bestå av huvudlag med valfri 
nosgrimma av enbart läder och valfria tyglar. Vid bedömning i frihet ska tyglarna tas av. 
Godkända bett är normalt tränsbett, oledat bett, bett med fasta ringar samt 3-delat tränsbett med 
rundat mellanstycke. Bett med D-ring får ej ha en skänkel överstigande 8 cm. Gemensamt för alla 
bett är att de ska vara gjorda av metall eller hård oböjlig plast och kan vara täckt med gummi, 
böjligt gummibett är ej tillåtet. För körning se 2.6, körning. 
Utrustningen skall vara av godkänd typ för respektive gren. Se TR Morganriks 
(www.morganhorse.se). 

Ordningsföljd	  	  
Hästarna bedöms vid stationer öppna för sin ålderskategori (4-, 5- och 6-åringar) utan inbördes 
ordning:  
1. Exteriört 
2. Löshoppning 
3. Gångartsprov, uppsuttet 
4. Körprov 
5. Uppsutten hoppning 

Vaccinering	  	  
Se Svenska Morganhästföreningens Tävlingsreglemente, TR, för Morganriks för gällande regler 
(www.morganhorse.se). 

Uteslutande	  av	  häst	  från	  bedömning	  	  
Om domare finner att deltagande häst visar tydlig hälta som inte kan betraktas som en tillfällig 
orenhet i gången avbryts bedömningen.  
Domare kan meddela startförbud för eller avbryta bedömningen av häst vars prestationsförmåga, 
kondition eller allmäntillstånd bedöms göra deltagande i bedömningen olämpligt. 
Anledning till uteslutning skall noteras i protokollet.  

Dopning	  	  
Häst som tränas för, eller deltar i unghästbedömning får ej utsättas för dopning eller andra 
otillbörliga åtgärder som kan påverka hästens prestationsförmåga eller temperament. 
Häst/ryttare/visare/medhjälpare kan uttas för dopingprov och/eller alkotest. Se Svenska 
Ridsportförbundets tävlingsreglemente.  

Övrigt	  	  
Om inte annat anges i detta reglemente, är det Svenska Morganhästföreningens 
Tävlingsreglemente, TR, för Morganriks som gäller (www.morganhorse.se). 
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2.2 Anvisning	  för	  mätning	  och	  ID-‐kontroll	  
Innan bedömningen påbörjas ska deltagande häst id-kontrolleras och mätas. Denna kontroll görs av 
utsedd ansvarig person.  

Plats	  
Mätning av mankhöjd och signalementskontroll genomförs på en lugn plats på plant och hårt underlag.  

Kontroll	  
Hästpass i original skall uppvisas. Signalementsbeskrivningen i passet skall jämföras med hästen. Om 
möjlighet finns skall eventuellt chipmärkning läsas av och jämföras med passet. Endast för 
svenskfödda hästar födda 2009 eller senare föreligger krav på chipmärkning. 

2.3 Anvisningar	  för	  bedömning	  av	  exteriör	  	  
Exteriörbedömningen sker genom visning vid hand. Exteriörbedömning är obligatoriskt både vid 4-
årstest, 5-årstest och 6-årstest. 
 
För erhålla av Diplom/Klass 1, oavsett gren, får ingen delpoäng understiga 7 på de tre första 
bedömningspunkterna TYP, HHB, EXTR.  

Bana/Visning	  för	  hand	  
Utförande se TR för Morganriks (www.morganhorse.se). 

Bedömning	  	  
Bedömning sker av godkänd exteriördomare. 
 

2.4 Anvisningar	  för	  bedömning	  av	  gångarter	  
Genomförs genom ett uppsuttet gångartsprov. 

Bana	  
Gångartsbedömning sker i ridhus eller på utomhusbana. Längre ridhus och utomhusbana kan delas av 
eller hägnas in med hjälp av staket.  

Gångartsprov	  uppsuttet	  
Hästen visas upp under ryttare i alla tre gångarter i båda varven, enligt domarens anvisningar, se 
nedan. Hästen skall i samtliga gångarter röra sig i balans i en för unghästen lämplig form. Hästen 
behöver ej gå på tygel i alla gångarter.  Hästarna kan på grund av tidsbrist visas två och två.  
 
Följande ska ingå vid visning av gångarter   
Hästen får alltid en tid på sig att bekanta sig med banan innan bedömningen påbörjas. Samtliga 
moment ska på begäran utföras i bägge varv. 
 
• Trav lättridning på fyrkantsspår 
• 20m volt 
• Övergång skritt, lättridning eller nedsittning valfritt 
• Utmed långsidor och diagonal, i lättridning variation av tempo och steglängd i båda varv 
• Skritt visas dels som fri skritt och dels med lätt kontakt 
• Igångsättning av arbetstrav följt av galoppfattning 
• Arbetsgalopp på fyrkantsspår och 20 m volt i lätt sits eller nedsittning valfritt 
• Utmed långsidor variation av tempo och steglängd i lätt sits alt. Kortare sträckor i nedsittning 
• Avsaktning till trav, lättridning 
• Gradvis längning av hästens form genom att ge längre tyglar, lättridning 
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• Fri skritt 

Bedömning	  	  
Bedömning sker av godkänd gångartsdomare. 
 

2.5 Anvisning för bedömning av löshoppning 
 
2014 ändras löshoppningen vid SMHFs kvalitetsbedömning och bruksprov. Löshoppningen kommer 
att ske över tre hinder. Bedömning och hinderhöjder är oförändrade och följer tidigare års 
bedömningar.  
 
Trehinderssystemet består av ett huvudhinder av oxertyp och två hjälphinder. Hindrena placeras med 
ett galoppsprång mellan varje.  
 
Bana 
Löshoppningen skall ske i ridhus. Om måtten överstiger 20 x 40 meter kan banan skärmas av. 
Löshoppningsringen avspärras med hjälp av plastband alternativt bommar.  Plats för domarnämnden 
med bord och stolar skall finnas mitt på banan alternativt mitt på banans hinderfria långsida. 
Arrangören skall som medhjälpare avdela två personer med goda kunskaper att sköta hindren samt två 
personer med goda kunskaper om löshoppning som kan assistera när domaren så begär. Även 
sekreterare skall finnas till domaren.  

Hinder 
Hindren skall vara av god standard. Hindermaterial som används vid löshoppning och uppsutten 
hoppning ska vara av samma standard. För uppbyggnad krävs åtta hinderstöd samt åtta-tio runda 
bommar. Häckar och lådor får ej förekomma.   
 
Markbommen placeras i hörnet 2.60-3m framför hjälphinder 1. Ytterligare en markbom kan placeras 
mellan två hinder efter domarens anvisning.  
 
Hjälphinder 1 skall bestå av en bom 50-70 cm över marken med markbom 30 cm framför hindret. 
 
Hjälphinder 2 skall bestå av en bom 50-70 cm över marken med markbom 30 cm framför hindret. 
Hjälp-hindret placeras ca 6,50-7.10 m framför hjälphinder 1.  
 
Huvudhindret skall vara av oxertyp och med markbom 10 cm framför hindret. Huvudhindret placeras 
6.50-7,20 m bakom hjälp-hinder 2. Den bakre bommen ska vara 10 cm högre än den främre och vila 
på säkerhetsskållor. 

Visning 
Ägaren/visaren/medhjälpare skall sköta visningen efter domarens anvisningar. Hästen bedöms som 
den visas. Avstånden är individanpassade och skall ej påverka bedömningen. Domaren betygsätter 
hästens teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament och allmänt intryck (betyg 2). 
Domarsekreterare skall anteckna antal språng. 

Framhoppning 
Hästen skall innan bedömningen börjar hoppa fram 2-3 gånger på samtliga hinder med oxerns bakbom 
nedlagd. Vid första språnget ska samtliga hinder vara 50 cm och kan ses höjas till 70cm under 
framhoppningen. Därefter sker hoppningen över hjälphinder och oxer. Avstånd bör korrigeras under 
framhoppningens- och hoppningens gång efter domarens anvisning. 
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Hoppning 
Begynnelsehöjd på oxern ska vara frambom 70 cm och bakre bom 80 cm. Efter ca 3-5 varv bör höjden 
1,00 meter och längden 90 cm uppnåtts. Ytterligare höjning till max 1,20 får göras för hästar som visar 
sig kapabla härför, men hindrets längd skall då vara max 1,10 m samt vara av normal oxertyp. Om 
hästen är av D-ponnymått skall alla mått sänkas/minskas 10 cm. För att få räknas som D-ponny i 
hoppningsmomentet krävs uppvisning av godkänt mätintyg, se Svenska Ridsportsförbundet 
Mätreglemente för ponny. 
   

2.6 Anvisningar	  för	  bedömning	  av	  körning	  
Körning är obligatorisk vid 5-årstest. 
 
Bana 
Körningen sker i ridhus eller på utomhusbana. Längre ridhus och utomhusbana kan delas av eller 
hägnas in med hjälp av staket. 
 
Utrustning, häst 
Hjälptyglar får inte användas. Hästen skall vara betslad med tränsbett eller stångbett av körtyp. Hästen 
ska vara selad med väl tillpassad sele, valfri vagn eller sulky som normalt skall medföras av 
hästägaren. 
 
Utrustning, kusk/medhjälpare 
Kusken ska bära ändamålsenlig klädsel.  
 
Anvisning bedömning 
Bedömningarna sker enligt 10-gradig skala av godkänd kördomare.  
  
Följande moment skall bedömas:  
K1. Anspänning och frånspänning (en medhjälpare skall anlitas).  
K2. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja.  
K3. Halter.  
K4. Utvecklingsförmåga.  
K5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.  
 
Hästen skall köras i skritt och trav i båda varven efter domarens anvisningar. Den skall göra halt och 
förbli stillastående i 5 sekunder. På banan skall två portar med konor placeras. En förskjuten ca 2 
meter från huvudspåret längs långsidan. Den andra förskjuten ca 2 meter från medellinjen.  
Försök till anspänning får inte pågå mer än 5 minuter, dock kan hästägare få ett försök till senare 
samma dag. 
 

2.7 Anvisningar	  för	  bedömning	  av	  uppsutten	  hoppning	  
Uppsutten hoppning är obligatorisk vid 6-årstest. 

Bana	  
Hoppningen skall ske i ridhus eller på utomhusbana av god tävlingsstandard med måtten ca 20 x 60m. 
Utomhusbanan skall vara grus eller sand och storleksmässigt likt inomhusbanan. Om måtten på banan 
överstiger de angivna kan banan skärmas av.  

Hinder	  
Hindren skall vara av god standard. Hindermaterial av samma standard ska användas vid löshoppning 
och uppsutten hoppning. Banan skall bestå av fyra hinder varav minst en oxer samt två koppelräcken.  
Hinder nr 1-3 skall endast bestå av bommar. Hinder nr 4 skall bestå av bommar och plank eller grind 
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med en bom överst. Banan skall bestå av en kombination (nr 1A-1B) samt ett relaterat avstånd på 19-
21.5m (hinder nr 3-4). 
Hinder nr 1 skall bestå av två hinder, 1A-1B, med två galoppsprång i mellan.  
Hinder nr 2 skall vara placerat på diagonalen.  
Hinder nr 3 skall placeras på relaterat avstånd till hinder 4 (se Hinderavstånd nedan).  
Hinder nr 4 skall bestå av bommar och plank eller grind med en bom överst.  
 
Alla hinder skall ha markbom 5-10 cm framför och vara infångade med väl synliga infångare. Hindret 
skall vara inflaggade och numrerade. Hinder nr 1A och 1B skall alltid hoppas mot ingången.  
Dekoration likvärdig lokal tävling är tillåtet. Framhoppningshinder utanför banan får ej finnas. 

Utförande	  
Ekipaget skall innan hoppningen börjar trava runt banan.  
 
Framhoppning inne på banan sker enligt domarens anvisningar på följande hinder: 
2 språng på diagonalhindret nr 2, höjd 60cm. 
1 språng på kombinationen 1A-1B, med två galoppsprång. Hinder 1A höjd 60-70cm, hinder 1B höjd 
70-80cm utan bakbom.  
I vilken ordning hindren hoppas är upp till arrangör och domare. Banskiss skall finnas i god tid innan 
bedömningen börjar. Domaren anvisar när framhoppningen är klar och bedömningen börjar. Två av 
hindren kan höjas till en maxhöjd av 1m efter domarens instruktion. 
 
Avstånden mellan hinder och i kombinationer samt hinderhöjder justeras efter hoppningens gång 
enligt instruktion från domaren med hänsyn till respektive hästs mankhöjd och språnglängd.  
 
Bedömning I.  1. Kombination hinder 1A 60cm, Hinder 1B 70 cm + 80 cm i bakkant, längd 80cm.  

2. Diagonalt koppelräck Hinder 2 80cm.  
 

Bedömning II 1. Kombination Hinder 1A 60cm Hinder 1B 80 cm + 90 cm i bakkant, längd 100cm. 
 2. Diagonalt koppelräck Hinder 2 80cm 
 
För att kunna erhålla godkänt betyg måste Hästen ha genomfört bedömning I och II. För att kunna 
erhålla något av de högre betygen ska hästen också ha genomfört bedömning III och/eller VI. 
 
Bedömning III  1. Kombination Hinder 1A 60 cm Hinder 1B 80 cm + 90 i bakkant, längd 100 cm.  
 2. Diagonalt koppelräck Hinder 2 80cm. 
 3. Oxer Hinder 3 70 cm + 80 cm i bakkant, längd 90 cm  
 4. Koppelräck Hinder 4 90 cm. 
 
Bedömning VI 1. Kombination 1A 60 cm Hinder 1B 90 cm + 100 cm i bakkant, längd 100 cm. 
 2. Diagonalt koppelräck Hinder 2 90cm 
 3. Oxer Hinder 3 80 cm + 90 cm i bakkant, längd 90 cm 
 4. Koppelräck Hinder 4 100 cm. 
 
Om hästen är av D-ponnymått skall alla mått sänkas/minskas 10 cm. För att få räknas som D-ponny i 
hoppningsmomentet krävs uppvisning av godkänt mätintyg, se Svenska Ridsportsförbundet 
Mätreglemente för ponny. 
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Utrustning, ryttare/häst 
Ryttare skall vara bära hjälm.  
Hästen skall ha väl anpassad utrustning lämpad för hoppning. Godkända skydd får användas på benen. 
Benlindor ej tillåtna.  

Bedömning	  
Domaren kan anvisa ytterligare språng. Om en häst konsekvent hoppar i en viss galopp bör domare ge 
anvisning om att hästen skall hoppa även i den andra galoppen. Domaren betygsätter hästens teknik 
och förmåga samt temperament/ridbarhet och allmänt intryck.  Domarsekreterare skall anteckna antal 
språng 

Hinderavstånd	  
Hinderavstånden ska ses som en hjälp och inte ett krav. Avstånden bör justeras efter framhoppningen 
är klar. Bedömningen ska inte påverkas av avstånden. Domaren ska få ta del av mätresultat innan 
bedömningen startar för att kunna avgöra rimligt hinderavstånd. Ryttaren bör frågas efter önskat 
avstånd innan framhoppningen startar. Domaren bör justera hinderavstånden under framhoppningens 
gång.  

Hinder 1A-1B 
9,50 - 10,20 m  

Hinder 3-4 
19 – 21,5 m  
 
Anvisning bedömning 
Bedömningarna sker enligt 10-gradig skala av godkänd hoppdomare.  
  
Följande moment skall bedömas:  
UP1. Teknik och förmåga  
UP2. Temperament/ridbarhet 
UP3. Allmänt intryck 
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Banskiss	  hinder	  

 

2.8 Resultat	  
Resultaten presenteras på flera sätt. Direkt efter varje enskild bedömning eller efter sista 
bedömningsmomentet får deltagare muntlig kritik i form av en verbal beskrivning av hästens 
egenskaper så som den bedöms. Skriftlig kritik i form av bedömningsprotokoll erhålls på plats eller 
sänds till hästägaren efter bedömning. Resultat publiceras på SMHF’s officiella medier. 

Resultaträkning	  
Varje domarnämnd betygsätter varje moment med poängen 1 till 10. 
  
Hästarna som gör fullständig 4-årstest bedöms i åtta olika moment: TYP, HHB (huvud, hals och bål),  
EXTR (extremiteter och rörelsernas korrekthet), SKRITT, TRAV, LHT (löshoppning teknik och 
förmåga), LHA (löshoppning, temperament och allmänt intryck) och TG 
(temperament/ridbarhetsbetyg). 
 
Hästarna som gör 5-årstest bedöms i tio olika moment: TYP, HHB (huvud, hals och bål), EXTR 
(extremiteter och rörelsernas korrekthet), SKRITT, TRAV samt i Körprovets fem delmoment. 
 
Hästar som gör 6-årstest bedöms i åtta olika moment: TYP, HHB (huvud, hals och bål), EXTR 
(extremiteter och rörelsernas korrekthet), SKRITT, TRAV samt i Uppsutten hoppnings tre delmoment 
(hästens teknik och förmåga, temperament/ridbarhet och allmänt intryck).   
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För beräkning av betyg och resultat som lovande gångarts- respektive hopphäst används fyra 
respektive tre moment. För körhäst används fem moment. För uppsutten hoppning används tre 
moment.  
 
Hästen som deltar i 4-årstest och får ett resultat på E som är lägst 8,0 poäng på exteriörbedömningen 
tilldelas även exteriördiplom oavsett deltagande eller resultat i övriga grenar. 
5-åriga ston som haft föl deltar i samma klass och resultat beräknas på samma sätt som för de 4–åriga 
med undantag från möjligheten att tilldelas exteriördiplom enbart på exteriörbedömningen. Sto som 
fått föl som 4 åring får dock visas exteriört för att kunna erhålla gångarts- och löshoppningsdiplom. 
Om sto som fått föl som 4 åring har visats exteriört som 4 åring kan ej de poängen ändras inför de 
övriga momenten.  
 
E Exteriörbetyg (TYP + HHB + EXTR + SKRITT + TRAV) /5 
TG temperament/ridbarhetsbetyg (SKRITT + TRAV + GALOPP + TEMPERAMENT) / 4 (uppsuttet) 
LH Löshoppningsbetyg (LHTx2 + LHA) / 3  
K Körprovbetyg (K1 + K2 + K3 + K4 + K5) / 5 
UP Uppsuttet hoppbetyg (UP1 + UP2 + UP3) /3 

Poäng	  som	  lovande	  gångartshäst	  
TG = Slutsumma, max 10,0 poäng 

Poäng	  som	  lovande	  hopphäst	  
LH = Slutsumma, max 10,0 poäng  

Poäng	  som	  lovande	  körhäst	  
K = Slutsumma, max 10,0 poäng 

Poäng	  som	  lovande	  hopphäst,	  uppsuttet	  
UP = Slutsumma, max 10,0 poäng 
 
Se punkt 2.3 avseende grundkrav för att bli klassad med Diplom eller Klass 1.   

Klassindelning	  4	  årstest	  
Diplom: Utmärkelse Blå-gul rosett  
Exteriört-   E är lägst 8,0 poäng med ingen delpoäng under 7 
Gångartshäst-  TG är lägst 8,0 poäng med ingen delpoäng under 7  
Hopphäst-  LH är lägst 8,0 poäng  
 
Klass 1: Utmärkelse Blå rosett  
Exteriört –  E är lägst 7,6 poäng med ingen delpoäng under 7  
Gångartshäst – TG är lägst 7,6 poäng 
Hopphäst -  LH är lägst 7,6 poäng 
 
Övriga hästar klassindelas ej 
 
 
Klassindelning 5 årstest 
Diplom: Utmärkelse Blå-gul rosett   
Körhäst-  K är lägst 8,0 poäng med ingen delpoäng under 7 
 
Klass 1: Utmärkelse Blå rosett  
Körhäst -  K är lägst 7,6 poäng 
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Övriga hästar klassindelas ej 
 
Klassindelning 6 årstest 
Diplom:   Utmärkelse Blå-gul rosett   
Hopphäst, uppsuttet -  UP är lägst 8,0 poäng med ingen delpoäng under 7 
 
Klass 1:  Utmärkelse Blå rosett  
Hopphäst, uppsuttet -  UP är lägst 7,6 poäng 
 

2.9 Den	  tiogradiga	  skalan	  skall	  anpassas	  efter	  rasens	  förmåga	  
  
 10 Utmärkt 
 9 Mycket bra 
 8 Bra 
 7 Ganska bra/För rasen normalt 
 6 Godkänd 
 5 Med tvekan godkänd 
 4 Ej fullt godkänd 
 3 Ganska dåligt 
 2 Dåligt  
 1 Mycket dåligt 
 - Ej genomfört 
 

2.10 Bedömningsprotokollsblanketter	  
 
Se eget dokument.  
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3. Övrigt	  
3.1	  Jäv,	  överklagan	  och	  protest	  	  
Jäv 
Förvaltningslagens regler om jäv gäller. Följande kan betraktas som riktlinjer.  
Domare får ej bedöma häst där:  
• domaren under de närmast föregående tre månaderna regelbundet instruerat eller har ridit hästen, 
som regelbundet räknas en-flera gånger per vecka  
• domaren eller nära anhörig till denne är eller har varit hästens ägare, uppfödare, fodervärd eller 
motsvarande  
• domaren eller nära anhörig till denne är eller har varit ägare till hästens fader eller moder  
• domaren är/varit anställd till den som äger hästen/hästarna under de tre senaste månaderna  
• domare eller nära anhörig till denne får ej delta genom att rida eller visa häst i aktuell 
bedömning  
• då flera jävsförhållanden kan förväntas skall aktuell domare bytas ut  
• det som sägs om domare gäller i tillämpliga delar även aspirant, bedömningsledare, överdomare 
och domarsekreterare  
• domaren är själv skyldig att upplysa om att jäv föreligger 
 
Protest 
Protest mot domarens subjektiva betygsättning av de olika momenten kan aldrig upptas till 
prövning.  
Rätt att lämna protest har, ägare till häst, visare, medhjälpare, ryttare eller målsman för minderårig 
ryttare. Protest måste lämnas skriftligt och ska åtföljas av 100 kronor. Pengarna återbetalas om 
protesten godkänns. Bevisningen åligger den protesterande. Protest ställs till arrangören och 
lämnas till sekretariatet för vidarebefordran inom följande tidsgränser:  
• beträffande banor och anordningar senast före bedömningens början  
• beträffande slutresultat eller rangering senast 30 min efter bedömningsdagens slut  
 
Har omständigheter vid bedömningen gjort det är omöjligt att lämna en protest inom ovan angiven 
tid, kan den sändas till styrelsens kontaktperson senast fem dagar efter bedömningen.  
Styrelsen ska snarast, efter utredning på platsen genomförts, meddela domslut. Utslag ska lämnas 
skriftligt. Detta beslut kan ej överklagas. 
 
Överklagan 
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. Överklagan sker skriftligt till SMHF:s 
styrelse. Överklagan skall göras inom tre veckor från det att klaganden fått ta del av beslutet. I 
skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begärs 
och de omständigheter vilka åberopas till stöd för begäran om ändring.  

3.2 Målsättning	  	  
Målsättningen med denna kvalitetsbedömning är 
• Utvärdering av föräldradjuren 
• Utbildningsmål för den unga hästen 
• Instrument vid marknadsföring av Morganhästen 
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