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Stamboksreglemente för angloarabiska hästar i Sverige
1.

REGISTRERING

1.1 Registrator
Registrator och registratorsbiträde utses av Svenska Angloarabföreningens styrelse.

1.2 Namngivning
Attribut till hästens namn för identifikation av ras och sektionstillhörighet är betydelsefullt för att visa på
hästens rastillhörighet. Hästens sektionstillhörighet anges i registraturens Stambok (för angloarab sektion I,
II och III) och Register (för angloarabiskt halvblod), Riksstambok och Riksstambokens bilaga.

1.2.1 Angivande av rastillhörighet i stamtavlan
I stamtavlan skall om möjligt x, ox respektive xx anges för att visa vilken raskategori hästen och dess
förfäder tillhör. Detta anges alltid direkt efter hästens och förfädernas namn. Vid t ex databasbegränsningar
kan beteckningarna PS för engelskt fullblod, ARAB för arabiskt fullblod och AA för angloarab anges istället
för rasbeteckningarna xx, ox, och x. Hästens stambokstillhörighet anges direkt efter hästens namn i
identitetshandlingen. Moderstamboken förordar beteckningarna PS, ARAB och AA.

1.2.2 Sektion I, Sektion II och Sektion III
För angloaraber anges i passhandlingens härstamning förutom AA, även % -satsen (gällande andel
arabblod) tillsammans med namnet. Exempel: NAMN AA (XX,XX%). I passhandlingens ruta för hästens
namn anges hästen namn samt på uppdrag av djurhållaren som namnger hästen, även AA eller DSAA. Har
djurhållare ej angivit att AA eller DSAA ska anges i namnet, anges AA eller DSAA i suffix till namnet. Under
sektion V punkt 4 anges hästens sektionstillhörighet, Sektion I, II, III eller DSAA samt procentsats av
arabblod.

1.2.3 Angloarabiskt halvblod
För häst med angloarabisk halvblodshärstamning anges om möjligt i passhandlingen förutom DSAA även %
-satsen (gällande andel arabiskt blod) tillsammans med namnet. Exempel: NAMN, DSAA, (XX,XX%).
I passhandlingens ruta för hästens namn anges hästen namn samt DSAA. Under sektion V punkt 4 anges
hästens sektionstillhörighet DSAA samt procentsats av arabblod.

1.3 Registrering av hästar med ofullständig härstamning
SAAF registrerar alla angloaraber där de ingående raserna kan säkerställas via kontroll av att fader och
moder är registrerade hästar i sina respektive stamböcker och där härstamningens kombination motsvarar
definitionen för angloarabiska hästar och angloarabiska halvblod.

2.

STAMBOK

2.1 Avelsmål
Den angloarabiska hästen ska vara en sund, hållbar, snabb, uthållig och synnerligen ädel sporthäst med god
ridbarhet och hög prestationsförmåga.
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Den svenska angloarabiska aveln ska främja en avel som ger internationellt konkurrenskraftiga individer
inom fälttävlan, hoppning, dressyr och distans och där angloaraben ses som ett naturligt val som förädlare
av andra raser.
Den svenska angloarabiska hästen ska vara av medelstor storlek (160-165 cm) och med ett temperament
som gör den användbar som ridhäst oavsett prestationsnivå och disciplin.
För att få fram den storleksmässigt större typen av angloaraber, lämpliga för internationella
tävlingsändamål behöver aveln tillföras fler ston med bra storlek, exteriör och prestation av såväl
angloarabiskt som engelskt och arabiskt fullblod.

2.2 Antal avelsdjur
Sedan 1968 har 800 hästar registrerats som angloaraber. De första angloaraberna producerades i Sverige i
mitten av 50-talet. I slutet av 50-talet importerades de första från England och var i huvudsak en
kombination av engelskt, arabiskt och angloarabiskt fullblod. I mitten av 70-talet importerades angloaraber
från Frankrike.
I Sverige fanns år 2015 ungefär 300 levande angloaraber som utgör den aktuella avelsbasen av
angloarabiska hästar. För att visa på att full härstamning finns för dessa ca 300 individer har det lagts in ca
8000 hästar i databasen för angloarab.
SAAF arbetar för att upprätthålla en avelsproduktion på ca 150-200 hästar på en tioårsperiod där
prestationsmeriterade och avelsbedömda ston och hingstar sätts i avel.

2.3 Rasbeskrivning
Angloaraben har målmedvetet avlats fram sedan 1840-talet. Avsikten var ursprungligen att få fram en häst
som i en och samma hästras kombinerade de båda fullblodsrasernas fördelar. Det engelska fullblodets
storlek, hoppförmåga och snabbhet samt arabernas klokhet, hårdhet och uthållighet. Anglons storlek och
exteriör kan variera beroende på hur den är framavlad.
Den ideala angloaraben är en högställd, storlinjerad, medelstor häst, påfallande ädel och med god resning.
Mankhöjd:
Typ:
Exteriör:

Rörelser:

Temperament:

Medelstor, önskvärd från minst 155 cm.
Påfallande ädel med god resning. Storlinjerad och högställd.
Vackert huvud, lång, väl ansatt hals, liggande bog och markerad manke.
Harmonisk överlinje med långt sluttande kors och visst djup.
Korrekta extremiteter.
Rena vägvinnande gångarter som är energiska, luftiga, bogfria och med gott påskjut.
Taktmässig skritt med övertramp. Elastisk, taktmässig, lätt och schvungfull trav. Rund,
välbalanserad och rytmisk galopp.
Arbetsvillig med livligt temperament med mycket framåtanda men ändå lätthanterlig
och samarbetsvillig.

2.4 Moderstambok
ASHR Stambok för Angloarabiska hästen är dotterstambok till Stambok för den Angloarabiska hästen
godkänd av Jordbruksministeriet i Frankrike den 27 april 2015 och kompletterad och ånyo godkänd av det
franska Jordbruksministeriet den 24 december 2015.
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De av det franska Jordbruksministeriet godkända reglementena omfattar stambok för angloaraber
definierade enligt sektion I, II och III samt stambok för det angloarabiska halvblodet.
I Sverige är det Svenska Angloarabföreningen som genom Avelsföreningen för Specialhästraser ansvarar för
tillämpning av stamboken för angloarabiska hästen och för det angloarabiska halvblodet samt ansvarar för
inriktning och genetisk förbättring för aveln inom rasen.
ASHR:s Stambok för Angloarab och Angloarabiska halvblod samt Stambok för Svenskt Angloarabiskt
Halvblod är offentliga handlingar.
Avelsvärderade individer av de raser som ingår avelsprogrammet samlas i Riksstambok och Riksstambokens
bilaga.

2.4.1 Stambok för angloarab
Moderstambokens reglemente fastställer villkoren för inskrivning i enlighet med stamboken för den
angloarabiska hästen. De är fastställda av stamboksutskottet för den angloarabiska hästen enligt
Conférence Internationale de l´Anglo-Arabe (CIAA) regelverk. De är godkända av jordbruksministern i
Frankrike.
Benämningarna Angloarab och Angloarab de complément använda i denna stambok motsvarar de officiella
definitionerna fastställda av CIAA.
Termen ”Angloarab” används som den samlade helhetsbenämningen för angloaraber (med 25 % arabblod
och mer) och angloarabe de complément (med mindre än 25 % arabblod).

2.4.2 Stambok för angloarabiskt halvblod
Moderstambokens reglemente fastställer grundvillkoren för inskrivning i enlighet med den franska
stamboken för angloarabiskt halvblod. Dessa reglementen har fastställts av underkommittén för
stamboken av den angloarabiska hästen och är godkända av jordbruksministern i Frankrike.

2.4.3 Inriktning och genetisk förbättring
Den franska nationella föreningen för angloaraber Association Nationale de l’Anglo-Arabe (ANAA) ansvarar i
Frankrike för att bereda uppfödarna frivilliga program för avelsinriktning och genetisk förbättring av den
angloarabiska rasen.
I Sverige genomförs motsvarande frivilligt uppfödarprogram som regleras i ASHR Hingst- och Storeglemente
vilket beskrivs i kap 2.7 System för avelsvärdering och klassificering.

2.5 Krav för införande i Stambok
Alla angloarabiska hästar och angloarabiska halvblod kan registreras i Stambok för Angloarab eller Register
för Angloarabiskt Halvblod. Vid registrering av angloarabiska hästar är härstamningen avgörande och inte
hästens mankhöjd, varvid även hästar med ponnystorlek som uppfyller härstamningskrav enligt nedan kan
föras in i Stamboken.
Vid oklarhet kring en hästs härstamning avseende begreppen ”ponnyras”, ”kallblod (arbetshäst)” och ”cob”
som anges i detta stamboksreglemente kontaktar registrator moderstamboken för klargörande direktiv
innan införande i den svenska stamboken.
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2.5.1 Beslut om införande i Stambok för AA (Angloarab) och DSAA, (Demi-Sang Angloarab)
Beslut om registrering fattas av ASHR:s registrator för angloarabisk häst efter godkänt
registreringsunderlag. Eventuellt utländskt registrerings- och/eller stamboksnummer ska alltid skrivas in vid
införande i Stambok.

2.5.2 Härstamningskontroll och verifiering av härstamning
Kontroll kan ske genom begäran av kopior på fader och moders identitetshandling, sökningar i officiella
databaser, verifikation från utländska stambokskontor, DNA analys av fader och moder.
Härstamningen kontrolleras i fem led för sektion I och II och i fyra led för sektion III och Angloarabiskt
halvblod.
2.5.2.1 Sektion I och II
I samtliga fall skall anfäderna i fjärde generationen avseende sektion I och II ha varit inregistrerade av en av
WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) godkända stamböcker eller av annan internationellt
godkänd stambok. I härstamningen i hästens fjärde led får det inte finnas en häst som är ponnyras, kallblod
(arbetshäst) eller cob, och inte heller en häst med okänd härstamning.
2.5.2.2 Sektion III och angloarabiskt halvblod
I samtliga fall skall anfäderna i tredje generationen avseende sektion III ha varit inregistrerade av en av
WBFSH godkända stamböcker eller av annan internationellt godkänd stambok. I härstamningen i hästens
tredje led får det inte finnas en häst som är ponnyras, kallblod (arbetshäst) eller cob, och inte heller en häst
med okänd härstamning.

2.6 Stambok för Angloarab (AA)
Stamboken för angloaraber delas in i tre sektioner beroende på inslag av arabiskt blod och främmande
blod. I sektionerna I och II finns i sin tur också en indelning som avser om andelen arabiskt blod är större
eller mindre än 25 %. I sektion III finns angivet att det måste finnas minst 12,5% arabblod i härstamningen.
Med ordet förfäder/förfader avses hästar som är föräldrar till föräldrar till föräldrar osv i hästens
härstamningstavla det vill säga anfader, stamfader, tidigare generation.
Beräkningar av procentsats för arabblod för sektionstillhörighet och undergrupper till sektionstillhörighet
(*aa*, *ac*, aa och ac) anges i bilaga 1.

2.6.1 Sektion I
I sektion I ingår hästar som uteslutande härstammar från engelska och arabiska fullblod inskrivna i en
officiell stambok erkänd av den internationella organisation som är behörig för varje ras och deras
korsningar.
Hingst (fader) och sto (moder) skall ha härstamning godkänd för Sektion I i ASHR Stambok för angloarab
eller i SvFS (Svensk Stuteribok för Fullblod), Stambok för arabiska fullblod (ARAB AB) eller motsvarande
internationell stambok.

2.6.2 Sektion II
I sektion II ingår hästar vars härstamning även innehåller förfäder av annan ras än engelskt fullblod, arabiskt
fullblod eller angloarab. I detta avseende räknas Shagya som 50 % arabiskt fullblod, såvida det inte
härstamningsmässigt går att räkna fram en högre arabandel.
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Hingst (fader) och sto (moder) skall ha härstamning godkänd för Sektion I, II eller III i ASHR Stambok för
angloarab, SvFS (Svensk Stuteribok för Fullblod) eller Stambok för arabiska fullblod (ARAB AB) eller
motsvarande internationell stambok.
Sektion II inregistrerar hästar som har maximalt 6,25 % annat blod i sin härstamning. Med ”annat blod”
avses hästar av annan ras än AA, PS, ARAB eller Shagya. Detta ”annat blod” får inte vara från hästar som är
av ponnyras, arbetshäst, COB eller häst som har okänd härstamning.

2.6.3 Sektion III
I sektion III registreras angloaraber som inte är inskrivningsbara i sektion I eller II.
Procentsatsen av arabblod ska vara lika med eller över 12,5 %.
Hästen ska ha åtminstone en engelsk fullblodsanfader och vara en korsning av raserna angloarab-, engelskt
fullblod- eller arab som korsats med
o en individ som tillhör en stambok som är erkänd av World Breeding Federation for Sport Horses
(WBFSH) eller annan internationell stambok,
eller
o en individ som tillhör ett angloarabiskt halvblodsregister eller halvblodsarabsregister som erkänns
av Conféderation Internationale de l'Anglo-arabe (CIAA),
eller
o en Shagya-arab.

2.7 Stambok för Angloarabiskt halvblod (Demi-Sang Anglo-Arabe, DSAA)
Inskrivning i stambok för angloarabiska halvblod kan ske av häst som inte är inskrivningsbar i stamboken för
angloaraber och är härstammande från följande korsningar där en:
Angloarab, Engelskt Fullblod, Arab, AQPS* eller ett Angloarabiskt halvblod har korsats
med
 ett Angloarabiskt halvblod eller
 en Shagya-arab eller
 en häst tillhörande av WBFSH godkända stamböcker eller av annan internationellt godkänd
stambok.
Härstamning i fjärde generationen ska ha åtminstone en anfader som är angloarab (sektion I, II eller III)
eller att det finns en kombination av en engelsk fullblodsanfader och en arabanfader. Procentsatsen av
arabblod ska vara lika med eller över 12,5 % **
Hästar som tidigare inskrivits i registret för angloarabiska korsningar tas upp i Stambok för angloarabiska
halvblod.
.*Fransk stambok för engelskt fullblod som inte är rent engelskt fullblod enligt fullblodsregistratur, men som får tävla som det.
Motsvarande i Sverige är Svensk Galopp, B-register.
** Detta innebär att det procentuella angloarabinslaget kan vara lägre än 12,5 %. Med en arab i fjärde generationen blir
arabinslaget 12,5%, medan en angloarab i fjärde generationen kan ge mindre än 12,5 % arabblod.

2.8 Selektion av avelsdjur
2.8.1 Godkända hingstar
Angloarab, engelska och arabiska fullblodshingstar samt för Sverige även Shagya-hingstar godkänns med
automatik för avel. För att producera inom Angloarabaveln ska hingsten uppfylla svenska hälsokrav för
hingst i allmän avel.
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2.8.2 Godkännande av hingstar av annan ras än AA, PS*** eller arab
För att producera inom Angloarabaveln ska hingsten uppfylla svenska hälsokrav för hingst i allmän avel.
Som ”facteur**** Anglo-Arabe” kan hingstar godkännas som:




är godkända att producera inom huvudsektionen i en av WBFSH erkänd stambok eller av en
internationell godkänd stambok och
är innehavare av eller vars åtminstone en avkomma är innehavare av sportklassifikationer
validerade av det tekniska utskottet från CIAA.
i Sverige kan valideras hingsten enligt ASHR Hingstreglemente för angloarab. Valideringen av CIAA
tekniska utskott är vägledande för beslut.
***Pur Sang (Engelskt fullblod)
****Häst med tillräckligt stort inslag av nödvändigt blod, d.v.s. ”faktor” för att kunna producera inom
Angloarabstamboken

3.

SYSTEM FÖR AVELSVÄRDERING OCH KLASSIFICERING

3.1 Allmänt
Avelsprogrammet för Angloarab och Angloarabiskt Halvblod innebär avelsvärdering och klassificering av
avelsindivider som producerar inom Angloarabaveln.
Avelsprogrammet med avelsvärdering och premiering är frivilligt för uppfödaren att delta i.
Syftet med systemet är att kunna styra och motivera uppfödare mot aktuellt avelsmål och kunna mäta
avelsframsteg gentemot avelsmål.
Avelsvärdering sker enligt ASHR Hingst- och Storeglemente och är öppen för alla raser som ingår i
avelsbasen för att producera en angloarab eller ett angloarabiskt halvblod. Det omfattar alla hästar som
kan producera eller har producerats inom Angloarabaveln.
Avelsindividerna ska vara registrerade hästdjur i sina respektive stamböcker för aktuell ras för att vara
berättigad till avelsvärdering för angloarabaveln.
Hästar som avelsvärderas och klassificeras genom premiering eller hästar som förekommer i aveln så att
avkommor kan avelsvärderas, listas i Riksstambok och Riksstambokens bilaga. Avelsvärderade individer
listas i Riksstambok eller i bilaga till Riksstamboken beroende på vilken klassificering hästen har fått.

3.1.1 Reglemente för avelsvärdering
Avelsvärdering sker enligt ASHR:s Hingstreglemente och ASHR:s Storeglemente för angloarabavel.
Avelsvärderade hästar har rätt att införas i Riksstambok eller i Riksstambokens bilaga om de motsvarar
rasvisa krav enligt ASHR:s avelsvärderingsreglemente för rasen; ASHR Hingst- och Storeglemente för
angloarab.

3.1.2 Beslut om införande i Riksstambok och Riksstambokens bilaga
Beslut om stambokföring av ston och hingstar som avelsvärderats fattas av SAAF:s styrelse genom
avelskommittén efter att premieringsunderlag (dokument från premieringsförrättare eller
avelsvärderingsnämnd) har presenterats enligt gällande avelsvärderingsreglemente.
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3.2 Riksstambok
Riksstamboken och bilagan är en stambok för avelsvärderade individer av alla raser (AA, DSAA, PS, ARAB,
Shagya-arab) som ingår i angloarabaveln. Avelsindividerna ska vara grundregistrerade och stambokförda i
sin egen stambok för sin ras.
Avelsindividerna avelsvärderas, klassificeras och premieras genom bruksprov, tävlingsmeritering eller
avkommeprövning definierat i ASHR Hingst- och Storeglemente.
Avelsvärderingsbara individer:
1. Hingsten/stoet ska vara införd i en godkänd svensk eller internationell stambok för sin ras.
2. Hingsten/stoet ska beroende på kombination av blod kunna producera en angloarabisk häst enligt
definitionen för angloarab (AA) och angloarabiska halvblod (DSAA).
3. Härstamningen ska kunna verifieras i fyra led för angloarab (AA) och tre led för Angloarabiskt
halvblod (DSAA).

3.2.1 Riksstambokens bilaga
Syftet med Riksstambokens bilaga är att gör det möjligt för djurhållare som har hästar för avel som inte
motsvarat kraven för att införas i Riksstamboken och bli premierade, att kunna erhålla förnyad prövning i
enlighet med ASHR:s Hingstreglemente och ASHR:s Storeglemente.
Avelsvärderingsbara individer:
1. Hingsten/stoet ska vara införd i en godkänd svensk eller internationell stambok för sin ras.
2. Hingsten/stoet ska beroende på kombination av blod kunna producera en angloarabisk häst enligt
definitionen för angloarab (AA) och angloarabiska halvblod (DSAA).
3. Härstamningen ska kunna verifieras i fyra led för angloarab (AA) och tre led för Angloarabiskt
halvblod (DSAA).
I Riksstambokens bilaga läggs:
1. hingstar och ston som genomfört avelsvärdering enligt gällande rasvisa bestämmelser för
angloarabavel i ASHR:s Hingstreglemente och ASHR:s Storeglemente, men som inte kunnat
klassificeras som godkända.
2. hingstar som inte är avelsvärderade och klassificerade för angloarabavel, vilket innebär att hingsten
inte har genomfört en avelsvärdering enligt ASHR Hingstreglemente men har varit verksam i
angloarabaveln. Hingsten kan då prövas mot ASHR:s Hingstreglemente punkt 3.3
Avkommeprövning. Kan avkommornas prestationer bedömas vara av godkänd kvalitet placeras
hingsten i Riksstambokens bilaga. Har hingsten avkommor som kunnat klassificeras enligt Kap. 3.3.3
Regel för erhållande av avelsvärdeklass för hingstar placeras hingsten i Riksstambok

3.3 Byte från Riksstambokens bilaga till Riksstamboken
3.3.1 Regel för avkommor till hingstar och ston
Avkommor kan stambokföras i Riksstambok om de motsvarar de rasvisa kraven (godkänd avelsvärdering), i
annat fall införs avkommorna i Riksstambokens bilaga.

3.3.2 Regel för erhållande av avelsvärdeklass för ston
Sto kan med tävlingsprestationer på lägst lätt klass nivå oavsett disciplin, samt med avkomma som
motsvarar rasvisa krav, upptas i Riksstambok och tilldelas då avelsvärdeklass AB.
Sida 10 (14)

Avelsföreningen för
Specialhästraser

Stamboksreglemente för
angloarabiska hästar i Sverige

Har stoet minst tre avelsvärderade avkommor som motsvarar rasvisa krav enligt ASHR:s Storeglemente för
angloarabisk häst, eller som har gått till final i unghästchampionat i någon disciplin, eller har prestationer
på lägst medelsvår nivå oavsett disciplin, upptas stoet i Riksstambok.
Stoet erhåller då avelsvärdeklass A.

3.3.3 Regel för erhållande av avelsvärdeklass för hingstar
3.3.3.1 Hingstar placerade i Riksstambokens bilaga punkt 1
Hingsten kan med tävlingsprestationer enligt ASHR:s Hingstreglemente för angloarab samt med avkomma
som motsvarar rasvisa krav upptas i Riksstambok. Hingsten erhåller då avelsvärdeklass AB.
Har hingst, införd i Riksstambokens bilaga, minst fem avelsvärderade avkommor som motsvarar rasvisa
krav, motsvarande klass I Exteriört och med antingen hopp- eller gångartsdiplom, eller som har gått till final
i unghästchampionat i någon disciplin, eller som har prestationer på lägst medelsvår nivå oavsett disciplin,
kan hingsten, enligt ASHR:s Hingstreglemente för angloarabisk häst punkt 3.3 Avkommeprövning,
godkännas för Riksstambok av avelsvärderingsnämnd, antingen på uppdrag av SAAF:s avelskommitté, eller
på uppdrag av hingstägaren, eller på uppdrag av stoägare. Hingsten i erhåller då avelsvärdeklass A.

3.3.3.2 Hingstar placerade i Riksstambokens bilaga punkt 2
Har hingst, införd i Riksstambokens bilaga punkt 2, minst fem avelsvärderade avkommor som motsvarar
rasvisa krav, motsvarande klass I Exteriört och med antingen hopp- eller gångartsdiplom, eller som har gått
till final i unghästchampionat i någon disciplin, eller som har prestationer på lägst medelsvår nivå oavsett
disciplin, kan hingsten, enligt ASHR:s Hingstreglemente för angloarabisk häst punkt 3.3 Avkommeprövning,
godkännas för Riksstambok, antingen på uppdrag av SAAF:s avelskommitté, eller på uppdrag av
hingstägaren, eller på uppdrag av stoägare. Hingsten erhåller då avelsvärdeklass A.

4.

ARTIFICIELL REPRODUKTIONSTEKNIK

Avkommor från artificiell insemination eller embryotransfer är inskrivningsbara i Angloarabstamboken.
Såvida inte undantag medges av stamboksutskottet får ingen avkomma till en klon eller från kloning eller
från alla former av genetisk manipulation som inte listas i föreliggande reglemente eller avkomma genom
en av dessa metoder skrivas in i Angloarabstamboken.
Fryst semin efter en död hingst, eller hingst kastrerad efter sitt godkännande, kan användas för att
producera hästar som är inskrivningsbara i Angloarabstamboken.
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Bilaga 1
Innehåll






Beräkning av arabinslag för angloarab och angloarabiskt halvblod
Sektionsindelning AA
Angivande av undergrupp till sektionstillhörighet
Skillnaden mellan sektion III och angloarabiskt halvblod
Schematisk översikt avelskombination av AA och DSAA

Beräkning av procentsatsen för arabiskt fullblod
Procentsatsen av arab eller engelskt fullblod beräknas beroende av hur det engelska och arabiska fullblodet
är initialt är korsade.
Procentsatsen för arabblod beräknas genom att betrakta procentsatsen arabblod hos en förfader som är
arab till 100 % och som 0 % för alla andra raser som inte är arab (Engelskt fullblod, m.fl.).
Shagya får räknas till att innehålla 50 % arab såvida det inte går att beräkna en högre procentsats genom
annan kompletterande information grundad på erkända officiella register och tillhandahållen genom
ägaren vid tillfället för registreringen.

Sektionsindelning AA
Sektion I
I sektion I ingår hästar som uteslutande härstammar från engelska och arabiska fullblod inskrivna i en
officiell stambok erkänd av den internationella organisation som är behörig för varje ras och deras
korsningar.
Hingst (fader) och sto (moder) skall ha härstamning godkänd för Sektion I i ASHR Stambok för angloarab
eller i SvFS (Svensk Stuteribok för Fullblod), Stambok för arabiska fullblod (ARAB AB) eller motsvarande
internationell stambok.
Sektion I *AA*: Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod på 25,00 % eller mer. Anges i
registraturens namnregister som angloarab, *AA*. I databasen anges AA för angloarab med tillägg av andel
arabblod.
Sektion I *AC*: Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod mindre än 25,00 %. Anges i
registraturens namnregister som angloarab komplementär (Anglo-Arabe de complément), *AC*. I
databasen anges AA för angloarab med tillägg av andel arabblod.

Sektion II
I sektion II ingår hästar vars härstamning även innehåller hästar av annan ras än engelskt fullblod, arabiskt
fullblod eller angloarab. I detta avseende räknas Shagya som 50 % arabiskt fullblod, såvida det inte
härstamningsmässigt går att räkna fram en högre arabandel.
Hingst (fader) och sto (moder) skall ha härstamning godkänd för Sektion I, II eller III i ASHR Stambok för
angloarab, SvFS (Svensk Stuteribok för Fullblod) eller SAHF eller motsvarande internationell stambok.
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Sektion II inregistrerar hästar:
a) vars stamtavla innehåller 15 hästar av 16 i 4: e generationen inskrivna i antingen i Sektion I eller Sektion
II eller i en officiellt erkänd stambok för engelskt, arabiskt eller angloarabiskt fullblod. Förekommer Shagya
räknas andelen arabblod enligt kapitel 2.9. Den totala andelen främmande blod får uppgå till högst 1/16.
(6,25 %).
eller
b) en matematisk framräknad andel av främmande blod i tidigare generationer. Den totala andelen
främmande blod får uppgå till högst 1/16, (6,25 %). (ex 2 hästar med främmande blod av 32 i den 5: e
generationen).
Denna 1/16-del måste ha varit inregistrerad hos en erkänd stambok och får inte vara ponnyras, arbetshäst,
COB eller okänd härstamning.
Sektion II AA: Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod på 25,00 % eller mer. Anges i
namnregistraturen som angloarab, AA. I databasen får anges AA för angloarab med tillägg av andel
arabblod.
Sektion II AC: Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod mindre än 25,00 %. Anges i
namnregistraturen som angloarab komplementär, (Anglo-Arabe de complément), AC. I databasen får anges
AA för angloarab med tillägg av andel arabblod.

Sektion III
Avkommor som inte är inskrivningsbara i sektion I eller II. Procentsatsen av arabblod ska vara lika med eller
över 12,5 %. Avkomman ska ha åtminstone en engelsk fullblodsanfader och vara en korsning av raserna
angloarab-, engelskt fullblod- eller arab som korsats med en individ som tillhör en stambok
o som är erkänd av World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH eller annan
internationell stambok eller
o som tillhör ett angloarabiskt halvblodsregister eller halvblodsarabsregister som erkänns av
CIAA (Conféderation Internationale de l'Anglo-arabe) eller
o med en Shagya-arab.

Skillnad mellan Sektion III Angloarab och DSAA – ett förtydligande av
moderstambokens skrivning för sektion III och DSAA
Sektion III innehåller en högre andel kombinerad AA än angloarabiskt halvblod. Grundprincipen är att en
sektion II AA kombineras med ett t ex ett Angloarabiskt halvblod. Man kommer då inte under 6,25 %
främmande blod men hästen har vanligtvis ca 75 - 93,75 % AA i sig. D.v.s. andelen främmande blod ligger
på mer än 6,25 procent men vanligen inte mer är 25 %.
DSAA innebär att man vanligen har kombinerat en Sektion III AA eller en DSAA med ett rent halvblod med
eller utan fullblodsinslag eller att två stycken DSAA är korsade med varandra. Hästen har vanligen mellan 50
- 75 % AA i sig.
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Schematisk översikt Angloarab och Angloarabiskt halvblod:
Sto (moder)

Avkomman är
en angloarab
om

Hingsten har en
arabhalt på 25%
och över
Hingsten har en
arabhalt under 25%

Hingsten har en
arabhalt på 25%
och över

H
i
n
g
s
t

Hingsten har en
arabhalt under 25%

Stoet har en
Stoet har
arabhalt på Stoet har en arabhalt Stoet har
25% och en arabhalt på 25% en arabhalt
över
under 25% och över under 25%

Stoet är en AA sektion III eller DSAA. Den
andra rasen finns i en procentsats upp till
och med:

AA sektion III.

DSAA. Annat

AA sektion III

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

* AC *

AA sektion III

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

AA

AA / AC

AA sektion III

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

AC

AA

AC

AA sektion III

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

AA

AA

ej angloarab

* AA*

ej angloarab

AA

AA sektion III
(om xx finns)

AA sektion III
(om xx finns)

AA sektion III eller
DSAA (om x eller xx
finns)

AA / AC

AC

* AA*

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III eller
DSAA

AA sektion III

AA sektion III
(om xx finns)

AA sektion III
(om xx finns)

AA sektion III eller
DSAA (om x eller xx
finns)

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

DSAA

* AA * (x)
sektion I

* AC * (x)
sektion I

AA (x)
sektion II

AC (x)
sektion II

ARAB (ox)

PS (xx)

* AA * (x)
sektion I

* AA *

* AA*/ * AC*

AA

AA / AC

* AA*

* AA*/ * AC*

* AC * (x)
sektion I

* AA*/ * AC*

* AC *

AA / AC

AC

* AA *

AA (x)

AA

AA / AC

AA

AA / AC

AC (x) sektion
II

AA / AC

AC

AA / AC

ARAB (ox)

* AA*

* AA *

PS (xx)

* AA*/ * AC*

* AC *

Shagyaarab
som är 50%
arab

Stoet är ett sto med
inslag av annan ras än
de som de som ingår i
angloarab i en
procenthalt:

Shagyaarab
DSAA. Annat Inslag av annat blod
Annat blod blod 12,5-25%.
som är 50 %
blod 25-50%.
med mer än 50%.
6,25-12,5%.
Arabhalt
Arabhalt 12,5%
arab
Arabhalt 12,5%
Arabhalt 12,5%
12,5%

ej angloarab AA sektion III

AA sektion III AA sektion III AA sektion III AA sektion III ej angloarab AA sektion III ej angloarab

(

f
a
d
e
r

AA sektion III.
Annat blod
6,25 -12,5% .
Arabhalt 12,5%

)

AA / AC

AA / AC

AA / AC

AA / AC

AA

AA / AC

Hingsten är en
sektion III eller
DSAA. Annat
DSAA. Den andra blod 12,5-25%.
rasen finns i en
Arabhalt 12,5
procentsats upp till
%
och med:

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion III AA sektion
(om xx finns)
III

AA sektion III
(om xx finns)

AA sektion III

AA sektion III

DSAA

DSAA

DSAA. Annat
blod 25-50%.
Arabhalt 12,5
%

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion III AA sektion
(om xx finns)
III

AA sektion III
(om xx finns)

AA sektion III

DSAA

DSAA

DSAA

Hingsten är en
Inslag av
hingst med inslag av
annat blod
annan ras än de
med över
som de som ingår i
50%. Arabhalt
angloarab i en
12,5%
procenthalt:

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion
III

AA sektion III
AA sektion
eller DSAA
III eller
(om x eller xx
DSAA
finns)

AA sektion III
eller DSAA
(om x eller xx
finns)

DSAA

DSAA

DSAA

DSAA (om x eller xx
finns)
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