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1 ASHR:S AVELSPROGRAM, RASSPECIFIKT FÖR ANGLOARABISKA
HÄSTEN I SVERIGE
ASHR:s avelsprogram består av två delar, en del med gemensamma bestämmelser och en rasspecifik
del för varje ras som ASHR är avelsorganisation för. I de gemensamma bestämmelserna finns regler för
hur avelsvärderingar utformas och genomförs i Sverige för ASHR:s raser. I den rasspecifika delen finns
de regler som rör den enskilda rasen.
Svenska Angloarabföreningen (SAAF) är medlem i Avelsföreningen för specialhästraser (ASHR) och har
genom avtal med ASHR ansvar för angloarabiska hästens rasspecifika avelsprogram i Sverige.
Registrator och registratorsbiträde utses av Svenska Angloarabföreningens styrelse.

1.1 ASHR:S STYRDOKUMENT

Plan och riktlinjer

Avelsprogram gemensamma
bestämmelser

Bestämmelser för registrering
av hästar

Avelsprogram
rasspecifik
Lipizzaner

Avelsprogram
rasspecifik
Morganhäst

Avelsprogram
rasspecifik
Angloarab

ASHR:s plan och riktlinjer är uppdelade i flera dokument:





Plan och riktlinjer: beskriver ASHR som avelsorganisation och här finns övergripande och
sammanhållande information för alla dokumenten
Bestämmelser för registrering av hästar: Här finns regler som gäller registrering och
utfärdande av pass
Avelsprogram gemensamma bestämmelser: Regler för hur avelsvärderingar utformas och
genomförs i Sverige för ASHR:s raser
Avelsprogram rasspecifika bestämmelser: De regler som rör den enskilda rasen.
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2 DETALJERAD BESKRIVNING AV SÄRDRAG OCH VÄSENTLIGA
EGENSKAPER FÖR RASEN
2.1 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.
Angloarabens 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 (160 - 165 cm), önskvärd från minst 158 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.
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3 AVELSMÅL
3.1 SYFTE
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. I tillägg till huvudsyftet med förbättringsavel för angloarab finns även ett
syfte att bevara angloarabrasen inom Sverige.

3.2 MÅL
Den angloarabiska hästen ska vara en sund, hållbar, snabb, uthållig och synnerligen ädel sporthäst med
god ridbarhet och hög prestationsförmåga. 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.

3.3 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 Avelsprogram för angloarab. Svenska Angloarabföreningen (SAAF) är ansvarig
rasförening och medlem i ASHR.

3.4 URVAL OCH UTVÄRDERINGSKRITERIER
När en angloarab registreras, förs hästen in i grundstambok om den är härstamningsmässigt
berättigad.
Alla angloaraber som finns i grundstamboken är presumtiva avelsdjur. Presumtiva avelsdjur är även
alla raser som kan kombineras för att producera en angloarab. Alla presumtiva avelsdjur ingår i basen
urvalsbasen och kan delta i avelsprogrammet.
Avelsprogrammet innebär en urvalsprocess bestående av individprövning, avelsvärdering och
klassificering (i form av tilldelande av Avelsvärdeklass) av avelsindivider som producerar inom
Angloarabaveln. Syftet med systemet är att kunna styra och motivera uppfödare mot avelsmålet och
vid behov kunna mäta avelsframsteg gentemot avelsmål. Urval av avelsindivider sker genom
individprövning och avkommeprövning. Hingst/sto prövas på de meriter som hingst/sto själv presterar
(Individprövning) eller på de prestationer som avkommorna har (Avkommeprövning).
Individprövningen av avelsindivider i programmet syftar till att mäta prestationsförmågan inom
tävlingsgrenarna hoppning, dressyr, fälttävlan och distans. Individprövningen genomförs vid
avelsvärderingar från 3-års ålder där domare bedömer hästens kvalifikationer i ett protokollfört
poängsystem. Följande parametrar mäts:
• Mankhöjd
• Exteriör bedöms genom visning av hästen vid hand.
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o

•

•

Utseende avseende typ (i förhållande till avelsmålet), utseende och sammansättning
av kroppsdelarna huvud-hals och bål, extremiteternas utseende och avvikelser från
det sunda och normala och deras rörelsemönster noteras och poängbedöms.
o Gångarter avseende hästens förmåga att röra sig i skritt, trav och galopp ges
utlåtande, bedöms och poängsätts.
Hästens förmåga att hoppa antingen via löshoppning eller uppsutten hoppning där
hoppteknik och förmåga att hoppa samt hästens temperament och det allmänna intryck den
ger (hästens förmåga att ta sig an uppgiften) poängbedöms
Hästens förmåga att röra sig i skritt, trav och galopp under ryttare samt temperament och
allmänt intryck (ridbarhet och utvecklingsbarhet) poängbedöms

Poängnivåerna anger vilken kvalitetsklass hästen placeras i inom kategorierna Exteriör,
Löshoppning/uppsutten hoppning och Gångarter.
Dessa bedömningar tillsammans med tävlingsprestationer inom någon disciplin ligger till grund för
hästens individprövning för att bli avelspremierad (avelsvärdering) B eller AB.
Hästens förmåga att producera kvalitetsmässigt bra individer sker i ett senare steg då avkommornas
kvalitet och tävlingsprestationer bedöms enligt samma system som avelsindividen själv. De
bedömningar som avkommorna erhåller ligger till grund för hästens individprövning såsom avelsdjur
och för att bli avelspremierad A eller ELIT.

3.5 SELEKTION AV AVELSDJUR
3.5.1 HINGSTAR GODKÄNDA ATT PRODUCERA INOM SVENSK STAMBOK FÖR
ANGLOARAB
Hingstar av raserna angloarab, engelska och arabiska fullblodshingstar samt Shagya-hingstar
godkänns med automatik. Hingstar av dessa raser producerar avkommor som kan föras in i
Grundstambok.
Hingstar av annan ras är ovanstående kan producera inom Svensk stambok för Angloarab såsom
”facteur Anglo-Arabe” under förutsättning att hingsten har tillräckligt stort inslag av nödvändigt blod
av någon av ovanstående raser för att kunna producera en angloarab.
Hingsten ska i sådant fall
•
•
•

vara godkänd att producera inom huvudsektionen i en moderstambok eller dotterstambok
av en godkänd stambok för sin ras
själv ha eller ha avkommor med sporthästklassifikationer som är validerade och godkända av
det tekniska utskottet från CIAA
i Sverige valideras och godkänns hingstens sporthästkvalifikationer enligt ASHR Avelsprogram
för Angloarab. CIAA:s tekniska utskotts validering av vilka sporthästkvalifikationer som är till
fördel för angloarabaveln är vägledande för beslut.
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För att producera inom Angloarabaveln i Sverige ska hingsten uppfylla svenska hälsokrav för hingst i
allmän avel enligt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2009:28 Föreskrifter om ändring i
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete; (i fortsättningen benämnd Saknr
L 115).

3.6 HÄSTPOPULATION
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. I avelsbasen ingår, förutom alla registrerade angloaraber och angloarabiska halvblod, även
de hästar som kan producera en angloarab eller ett angloarabiskt halvblod, det vill säga, engelskt
fullblod, arabiskt fullblod, shagya-arab och halvblod. Detta innebär att den totala avelsbasen är
tillfredsställande i storlek.

3.7 UPPFÖDARE
Medlemmar i SAAF kan påverka avelsprogrammet avseende inriktning och utveckling inom ramen för
moderstambokens regler och intentioner oavsett om man är uppfödare eller inte. Definitionen av
begreppet uppfödare finns i övergripande dokumentet ”ASHR Avelsprogram, gemensamma
bestämmelser”.
Uppfödare förväntas att på ett professionellt sätt delta i och följa avelsprogrammets reglemente. För
att motivera och utbilda uppfödare inom angloarabaveln håller SAAF sammankomster/forum för
uppfödare för att fånga upp intentioner och önskemål.
SAAF anordnar riks- och lokaltäckande avelsvärdering, deltar i SH:s sommarpremieringsprogram och
hingstavelsvärdering. I samband med dessa avelsvärderingar ges råd om hur uppfödaren kan välja
avelsmaterial som utvecklar angloaraben enligt moderstambokens krav.
SAAF informerar uppfödarna om förändringar i avelsprogrammet, internationella nyheter om
angloaraben, prestationer etc. Informationen sker genom medlemsblad/-tidning, e-post, webbsida
och sociala medier. Uppfödare listas offentligt av SAAF.
3.7.1 UTESLUTNING AV UPPFÖDARE
Uppfödare som inte följer avelsprogrammet kan uteslutas från möjligheten att påverka och delta i
utvecklingen av avelsprogrammet.
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Om SAAF:s styrelse mottager klagomål som avser deras uppfödare, ska detta behandlas i styrelsen och
utdelas en varning om så anses påkallat. Om uppfödaren finns i SAAF:s styrelse, så skall denne icke
delta i beslut eftersom denne är jävig enligt Förvaltningslagen.
Första disciplinära åtgärd är en varning från SAAF:s styrelse. Om inte varningen efterlevs, så remitteras
ärendet vidare till ASHR:s besvärsnämnd för utlåtande. SAAF:s styrelse fattar därefter ett beslut. Första
gång ett års uteslutning, andra gång permanent uteslutning. Uppfödaren kan ansöka om nytt
medlemskap vid senare tillfälle.
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4 SVENSK STAMBOK FÖR ANGLOARAB
4.1 DOTTERSTAMBOK
ASHR för svensk stambok över angloarabiska hästar enligt avtal med Svenska Angloarabföreningen.
Svensk Angloarabstambok är dotterstambok till moderstamboken ”Stambok för den Angloarabiska
hästen med inkluderande register för den angloarabiska hästen” godkänd av Jordbruksministeriet i
Frankrike den 24 december 2015.
I Sverige är det Svenska Angloarabföreningen (SAAF) som genom Avelsföreningen för Specialhästraser
ansvarar för tillämpning av avelsprogrammet samt ansvarar för inriktning och genetisk förbättring av
aveln inom rasen. Renrasiga avelsdjur införs i huvudavsnittet för stamboken. Avelsdjur som kan
producera en angloarab kan frivilligt delta i avelsprogrammet. Avelsvärderade individer tilldelas
avelsvärdesklass i enlighet med detta avelsprogram. Individer som producerar inom angloarabaveln,
vilket inkluderar alla raser som kan producera en angloarab, oavsett om de är avelsvärderade eller
inte, förs in i Riksstambok vilket motsvaras av moderstambokens inskrivning i uppfödarprogram
(digitalt, tidigare skriftligt publicerad).

4.2 MODERSTAMBOK
Moderstambok till ASHR Stambok för Angloarabiska hästen är den franska stamboken för den
Angloarabiska hästen, Stud-Book du Cheval Anglo-Arabe, godkänd av Jordbruksministeriet i Frankrike
den 27 april 2015 och kompletterad och ånyo godkänd av det franska Jordbruksministeriet den 24
december 2015.
De av det franska Jordbruksministeriet godkända reglementena omfattar stambok för angloaraber
definierade enligt sektion I, II och III samt stambok för det angloarabiska halvblodet.
Moderstambokens reglementen fastställer villkoren för inskrivning i enlighet med stamboken för den
angloarabiska hästen och det angloarabiska halvblodet. De är fastställda av stamboksutskottet för den
angloarabiska hästen enligt Confédèration Internationale de l´Anglo-Arabe (CIAA) regelverk som är
godkända av jordbruksministeriet i Frankrike.
Dotterstamboken tar årligen del av de förändringar av principer och de nyheter som avhandlas inom
moderstambokens arbete genom CIAA. Om moderstamboken förändrar principer så anpassar sig
dotterstamboken till de nya principerna.
Specialistkunskaper inom rasen och kontinuerliga kontakter med berörda företrädare för
moderstamboken är nödvändiga för att upprätthålla dotterstambokens spegelbild av
moderstamboken.
4.2.1 DET INTERNATIONELLA ANGLOARABFEDERATIONEN
Det internationella förbundet Confédèration Internationale de l’Anglo-Arabe, CIAA, bildades 1993 i
Venedig. Där fastställde man i den s.k. Venedigdeklarationen de gemensamma definitionerna för den
angloarabiska hästen. Definitionerna har sedan utvecklats och omfattar de nu gällande reglerna för
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Svensk Angloarabstambok. Idag finns det 14 länder som är anslutna till federationen och ca 2000
angloarabiska hästar produceras varje år. Den svenska stamboken är medlem i CIAA. Sommaren 2016
hade CIAA en genomgång av den svenska stamboken på plats i Sverige i samband med deras årsmöte
och träffade då en mängd svenska uppfödare. Det är CIAA som ansvarar för att utveckling och
förändring av stamboksreglementet sker även om det är den franska stamboken som räknas som
moderstambok till Svensk stambok för Angloarab.
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ORGANISATION

Kommitté
Sport

Kommitté
Marknadsföring

C.I.A.A.
Confédèration
Internationale de
l’Anglo-Arabe
www.angloarabhorses.
com

Kommitté
Tävling

Kommitté
Stambok

A.N.A.A

Autonoma Medlemmar

Stud-Book du Cheval
Anglo-Arabe, France

Tyskland (VZAP), Belgien (BAS), Brasilien
(ABCCAA), Spanien (AECCAá), USA,
Frankrike (ANAA), Storbritannien (AHS),
Italien (ANACAAD), Marocko (SOREC),
Polen (PZHK), Portugal (ACAA), Sverige
(SAAA), Schweiz (ZAM), Tunisien

Moderstambok
www.anaa.fr

SAAF
www.angloarab.se

Confédèration Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA)

ASHR

The Venice agreement, signed by France, Italy, Great Britain, Portugal, Poland and
Holland in 1993, is in the beginning of the creation of International Anglo-arabian
Confederation (CIAA).
The purpose of the CIAA is:
•
To uniform the rules of all the members stud-books
•
To have a definition of agreement for all the countries
•
To develop and promote of the anglo-arabian breed
•
To help the improvement of the breed and develop exchanges
between the countries
For some years now, CIAA getting bigger with the accession of new countries.
Nowadays 14 producing countries have joined the confederation:
Germany, Belgium, Brazil, Spain, USA, France, Great Britain, Italia, Marocco, Poland,
Portugal, Sweden, Switzerland, Tunisia.
All these countries produce 2000 anglo-arabian horses every year.
Huvudkontor:
Les Haras Nationaux" (BP3-Route de Troche, 19231 Arnac Pompadour (Frankrike)

Svensk stambok för
Angloarab

Dotterstambok
www.ashr.se

Websida: https://angloarabhorses.com/
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4.2.3 DEN FRANSKA ANGLOARABFÖRENINGEN
Den franska angloarabföreningen Association Nationale Anglo-Arabe (ANAA), med bas i Sames,
Frankrike har en mängd franska lokalföreningar. ANAA genomför avelsvärderingar och tävlingar på
nationell nivå i Pompadour dit även andra länders angloaraber blir inbjudna att delta. Sverige har haft
deltagande hästar vi två tillfällen med fina framgångar.
Såväl CIAA som ANAA är behjälpliga och vägledande i avels- och härstamningsfrågor för alla
medlemsländer, då det finns ett utbyte inom de länder som har angloarabavel.
Ytterst följer SAAF de kriterier, direktiv och krav som är uppsatta inom ramen för den franska
moderstamboken. Det svenska avelsprogrammet, bedömningar, bedömningsparametrar och kriterier
är likvärdiga med de franska.

4.3 TERMINOLOGI OCH ATTRIBUT
Attribut till hästens namn för identifikation av ras och sektionstillhörighet är betydelsefullt för att visa
på hästens rastillhörighet. Med begreppet förfäder/förfader avses hästar som är föräldrar till föräldrar
till föräldrar osv i hästens härstamningstavla det vill säga anfader, stamfader, tidigare generation
•
•

•
•
•

Benämningarna Angloarab (AA) och Angloarabe de complément (AC) som används i
stamboken motsvarar de officiella definitionerna fastställda av CIAA.
Termen ”Angloarab, (AA)” används dock som den samlade helhetsbenämningen för både
angloaraber (med 25 % arabblod och mer) och angloarabe de complément (med mindre än
25 % arabblod).
Termen ”Demi-Sang Angloarab, (DSAA)” används som den samlade helhetsbenämningen för
angloarabiska halvblod.
Begreppen AA, DSAA, PS (Pur Sang, dvs. engelskt fullblod), och ARAB (arabiskt fullblod) är
vanligt förekommande i franska stamböcker.
I hästens härstamning (stamtavlan) skall om möjligt xx eller PS för engelskt fullblod), ox eller
ARAB för arabiskt fullblod och x eller AA för angloarabiskt fullblod anges för att visa vilken
hästras hästen och dess förfäder tillhör. Detta anges alltid direkt efter hästens och
förfädernas namn. Moderstamboken förordar beteckningarna PS, ARAB och AA.

4.3.1 ANGIVANDE AV ATTRIBUT I HÄSTENS NAMN, STAMTAVLA OCH HÄSTPASS
Inslaget av arabiskt fullblod anges i anslutning till hästens namn genom att ange andelen arab i procent
i en parantes.
• För angloaraber anges förutom AA, även % -satsen (gällande andel arabblod) tillsammans
med namnet. Exempel: NAMN AA (XX,XX%).
• För angloarabiskt halvblod anges om möjligt i passhandlingen förutom DSAA även % -satsen
(gällande andel arabiskt blod) tillsammans med namnet. Exempel: NAMN, DSAA, (XX,XX%).
Djurhållare får vid ansökan om hästpass begära att stambokstillhörighet (AA eller DSAA) anges i
anslutning till hästnamnet. Har djurhållare ej angivit att AA eller DSAA ska anges i namnet, anges AA
eller DSAA i suffix till namnet.
12
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Hästens sektionstillhörighet anges i registraturens stambok (databas) för angloarab i sektion I, II och III
och stambok för angloarabiskt halvblod. Under sektion V punkt 4 i hästpasset anges hästens
sektionstillhörighet, Sektion I, II, III eller DSAA samt procentsats av arabblod.

4.4 STAMBOKENS INDELNING
Svensk Angloarabstamboks huvudavsnitt är indelat i två klasser, nedan benämnda som Grundstambok
och Riksstambok. Det finns ingen bilaga till Svensk Angloarabstambok.

4.5 STAMBOKENS HUVUDAVSNITT
Angloarab som uppfyller härstamningskraven förs in i huvudavsnittet, Grundstambok. ASHR
registrerar alla angloaraber där de ingående raserna kan säkerställas via kontroll att fader och moder
är registrerade hästar i sina respektive stamböcker och där härstamningens kombination motsvarar
moderstambokens definition för angloarabiska hästar inkluderande registret för angloarabiska
halvblod.
Stambokens huvudavsnitt består av klasserna:
• Grundstambok
o Angloarab
• Riksstambok över avelsdjur (alla ingående raser) verksamma inom angloarabavel
o Klass A
o Klass B
4.5.1 GRUNDSTAMBOK
Grundstambok underindelas i Sektion I, II, III och Angloarabiskt halvblod. Alla sektioner ingår i
huvudavsnittet utan inbördes rangordning eller krav på förflyttning av avkommor mellan sektionerna.
Sektionerna definierar den enskilda registrerade angloarabens blodskombination. Hästen är
inregistreringsbar i huvudavsnittet, d. v s grundstambok för angloarab om den uppfyller kriterierna för
någon av nedan beskrivna sektioner eller register för angloarabiskt halvblod.
Uppdelning i sektioner/register görs utifrån inslag av arabiskt blod och främmande blod i
härstamningen. I sektionerna I och II finns i sin tur också en indelning som avser en uppdelning baserat
på 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.
Beräkningar av procentsats för arabblod för sektionstillhörighet och undergrupper till
sektionstillhörighet (*AA*, *AC*, AA och AC) anges i BILAGA 1: BERÄKNING AV ANDEL ARABISKT FULLBLOD.
4.5.1.1

SEKTION I

I sektion I ingår hästar som 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.
4.5.1.2

SEKTION II

I sektion II ingår hästar vars härstamning även innehåller förfäder av annan ras än engelskt fullblod,
arabiskt fullblod eller angloarab inskrivna i en officiell stambok erkänd av den internationella
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organisation som är behörig för varje ras och deras korsningar. I detta avseende räknas Shagya som
50 % arabiskt fullblod, såvida det inte härstamningsmässigt går att räkna fram en högre arabandel.
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. Denna andel ”annat blod” får inte vara från
hästar som är av ponnyras, arbetshäst, COB eller häst som har okänd härstamning.
4.5.1.3

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 godkänd att producera inom huvudsektionen i en
moderstambok eller dotterstambok för respektive ras, eller
o en individ som tillhör ett angloarabiskt halvblodsregister eller halvblodsarabsregister
som erkänns av Confédèration Internationale de l'Anglo-arabe (CIAA), eller
o en Shagya-arab.
4.5.1.4

ANGLOARABISKT HALVBLOD (DSAA) (DEMI-SANG ANGLO-ARABE )

Bakgrund
I moderstamboken har registret för DSAA under de senaste åren utvecklats från register för
angloarabiskt halvblod till Sektion III. De flesta tidigare definierade DSAA-hästar kan numera läggas i
sektion III. Det är frivilligt för varje dotterstambok att bibehålla register för DSAA. Registret
förkommer i flera stamböcker inom angloarabstamböcker i respektive land och finns därför kvar på
internationell nivå. Bibehållandet av registret som en del av stamboken för angloarab är till för att
stamböckerna ska kunna harmoniera med varandra, t ex import/export av hästar som har
klassificerats som DSAA i sitt hemlands Grundstambok för angloarab.
Regler för inskrivning i registret
Inskrivning i register för angloarabiska halvblod kan ske av häst som inte är inskrivningsbar i sektion IIII 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 som är godkänd att producera inom huvudsektionen i en moderstambok eller
dotterstambok för respektive ras.
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 i den producerade hästen som ska skrivas in i stamboken ska vara lika med eller
över 12,5 % **
Hästar som tidigare inskrivits i det svenska registret för angloarabiska korsningar förs in i
huvudavsnitt Grundstambok, angloarabiska halvblod.
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Skillnaden mellan AA Sektion III och DSAA beskrivs i BILAGA 3: SKILLNAD MELLAN SEKTION III OCH
DSAA
*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 de två kraven står i motsats till varandra då det procentuella arabinslaget 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. Vid oklarheter rådfrågas moderstamboken innan
införande i stambok för angloarabiskt halvblod.

4.5.2 RIKSSTAMBOK
4.5.2.1

BAKGRUND TILL RIKSSTAMBOK

Angloarabavel är en medveten korsningsavel för att generera angloaraber som motsvarar satta
avelsmål. Det finns i den franska moderstamboken paragrafer som behandlar riktlinjer om selektion
och urval av avelsindivider som omfattar alla de ingående raser som kan komma ifråga för att skapa
den angloarabiska hästen (AA/DSAA). Avelsvärderade individer i den franska stamboken skrivs in i ett
uppfödarprogram motsvarande Riksstambok.
Avelsbasen består således av angloarabiska hästar grundregistrerade i antingen stamboken för
angloarab, i stamboken för arabiska fullblod, i stamboken för engelska fullblod, i stamboken för
shagya-arab eller i olika stamböcker för halvblodshästar (vanligtvis halvblodshästar med inslag av
någon av ovanstående raser (ex SF, ISH, AES, KWPN, Trakehner m fl. ).
Avelsindivider som producerar inom Svensk Angloarabstambok placeras i någon av Riksstambokens
två klasser. Motsvarande finns digitalt på olika sätt inom olika länders angloarabstamböcker och är till
för att visa vilka avelsindivider som ingår i avelsbasen. Tidigare fanns den för Frankrikes del, liksom i
Sverige, i tryckt exemplar.
4.5.2.2

INFÖRANDE I RIKSSTAMBOK

Avelsdjur som producerar inom Svensk stambok för Angloarab förs in i stambokens huvudavsnitt,
Riksstambok.
Införandet i Riksstamboken görs för att kunna följa avelsindividerna och arbetet mot uppsatta
avelsmål. Genom att avelsmässigt kategorisera de individer som producerar inom angloarabaveln ger
Riksstamboken vägledning till uppfödare om lämpliga avelsindivider.
4.5.2.3

INDELNING I KLASSER

Riksstamboken underindelas i två klasser, klass A och klass B. Avelsdjur förs in i Riksstambok enligt
nedanstående regler under rubrikerna Klass A och Klass B.
4.5.2.4

RIKSSTAMBOK , KLASS A

I klass A placeras alla avelsvärderade individer som tilldelats en avelsvärdeklass B, AB, A eller ELIT enligt
följande regler:
• hingst som kan producera en angloarab och har genomfört individprövning och har kunnat
tilldelas en avelsvärdeklass B eller AB
• sto som har producerat en angloarab och har genomfört individprövning och har kunnat
tilldelas en avelsvärdeklass B eller AB
• hingst/sto som har producerat inom angloarabaveln och kan avelsvärderas utifrån avkommors
prestationer, s.k. avkommeprövning, och kan tilldelas avelsvärdeklass A eller ELIT
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RIKSSTAMBOK , KLASS B

I klass B placeras avelsindivider som inte kunnat föras in i Riksstambok, klass A enligt följande regler:
• hingst/sto som har producerat en angloarab utan att ha genomgått individprövning och
efterföljande avelsvärdering
• hingst som kan producera en angloarab och har genomfört individprövning och efterföljande
avelsvärdering men som inte har kunnat tilldelas en avelsvärdeklass B eller AB
• sto som har producerat en angloarab och har genomfört individprövning och efterföljande
avelsvärdering men som inte har kunnat tilldelas en avelsvärdeklass B eller AB
Syftet med klass B är att göra det möjligt för djurhållare som har hästar för avel som inte motsvarat
kraven för att erhålla en avelsvärdeklass att kunna erhålla förnyad prövning. Avelsvärderade hästar i
klass B kan genomgå förnyad avelsvärdering. Om hästen vid sådant tillfälle kan tilldelas avelsvärdeklass
förs hästen in i klass A.
4.5.3 BYTE AV KLASS I RIKSSTAMBOKEN
4.5.3.1

BYTE AV KLASS FÖR HINGST

Har hingsten tävlingsprestationer i enlighet med ASHR:s Avelsprogram för angloarab placeras den i
klass A. Hingsten erhåller då avelsvärdeklass AB.
Har hingsten minst fem avelsvärderade avkommor som motsvarar krav enligt ASHR Avelsprogram för
angloarab, 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, placeras den i klass A. Hingsten i erhåller då avelsvärdeklass A.
4.5.3.2

BYTE AV KLASS FÖR STO

Sto kan med tävlingsprestationer på lägst lätt klass-nivå oavsett disciplin, samt med avkomma som
motsvarar kraven i ASHR Avelsprogram för angloarab, upptas i klass A och tilldelas då avelsvärdeklass
AB.
Har stoet minst tre avelsvärderade avkommor som motsvarar krav enligt ASHR:s Avelsprogram för
angloarab, eller som har gått till final i unghästchampionat i någon disciplin, eller har prestationer på
lägst medelsvår nivå oavsett disciplin, upptas stoet i klass A. Stoet erhåller då avelsvärdeklass A.
4.5.3.3

BEGÄRAN OM BYTE AV KLASS

Begäran om flytt av avelsindivid från klass B till klass A kan ske på uppdrag av avelsvärderingsnämnd,
SAAF:s avelskommitté, hingstägaren eller stoägare.
4.5.4 BESLUT OM INFÖRANDE I RIKSSTAMBOK
Beslut om införande i klass fattas av registrator efter att premieringsunderlag (dokument från
premieringsförrättare eller avelsvärderingsnämnd) har presenterats enligt gällande
avelsvärderingsreglemente.

4.6 KRITERIER FÖR INFÖRANDE I STAMBOK
Alla angloarabiska hästar som uppfyller kraven på korrekt härstamning kan registreras i Svensk
Angloarabstambok.
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Avkommor till en häst som har registrerats in i sektion/register i grundstamboken kan i sig själv hamna
i en annan sektion/register än sina föräldrar. Det som avgör är att härstamningen kan kontrolleras
enligt kraven, hur kombinationen av blod har gjorts och hur stor andel arabiskt fullblod respektive
främmande blod som finns i hästen. Hur beräkning av andel arabblod görs samt hur olika raser kan
kombineras för att producera en angloarabisk häst och vilken sektion avkomman hamnar i finns
(schematisk bild) beskrivet i BILAGA 4: SCHEMATISK ÖVERSIKT ANGLOARAB OCH ANGLOARABISKT
HALVBLOD.
Vid oklarhet kring en hästs härstamning avseende nedan angivna begreppen ”ponnyras”, ”kallblod
(arbetshäst)” och ”cob” som anges i detta stamboksreglemente kontaktar registrator
moderstamboken för klargörande direktiv före införande i Svensk Angloarabstambok.
4.6.1 HÄRSTAMNINGSKONTROLL OCH VERIFIERING AV HÄRSTAMNING
Kontroll av att hästens stamtavla innehåller rätt härstamning i enlighet med moderstambokens
principer sker 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.
4.6.2 KRAV FÖR SEKTION I OCH II
I samtliga fall skall anfäderna i fjärde generationen avseende sektion I och II ha varit inregistrerade i en
stambok som är godkänd att producera inom huvudsektionen i en moderstambok eller dotterstambok
för respektive ras. . 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.
4.6.3 KRAV FÖR SEKTION III OCH ANGLOARABISKT HALVBLOD
I samtliga fall skall anfäderna i tredje generationen avseende sektion III ha varit inregistrerade i en
stambok som är godkänd att producera inom huvudsektionen i en moderstambok eller dotterstambok
för respektive ras. . 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.
4.6.4 KRAV VID ARTIFICIELL REPRODUKTION
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Avkommor från artificiell insemination eller embryotransfer är inskrivningsbara i den aktuella rasens
grundstambok. 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 rasens svenska grundstambok.
Fryst semin efter en död hingst, eller hingst kastrerad efter sitt godkännande, kan användas för att
producera hästar som är inskrivningsbara i den aktuella rasens grundstambok.
Sto registrerat i Sverige som skickas till annat land för betäckning oavsett metod och där stoägaren
har för avsikt att registrera avkomma i svensk grundstambok ska hingst som används uppfylla rasvisa
krav enligt rasspecifikt avelsprogram i Sverige om det finns angivet. I annat fall motsvarande lägst
avelsvärdeklass B. Aktuellt beslutade avgifter ska vara lösta före första betäckning precis som om den
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skett i Sverige. För avkomma som tillkommer genom embryotransfer ska alternativt en retroaktiv ettsto-licens per avkomma lösas i samband med fölregistreringen, om fadershingsten saknar erlagd
hingstavgift för betäckningsåret. Vid embryotransfer ska ansökan av registrering i grundstambok
inkomma samma år som fölet föds.
4.6.5 BESLUT OM INFÖRANDE I STAMBOK
Beslut om registrering fattas av ASHR:s registrator för angloarabisk häst efter godkänt
registreringsunderlag.
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5 INDIVIDPRÖVNING
5.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID INDIVIDPRÖVNING
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Individprövning är underlag för att fatta ett avelsvärderingsbeslut och tilldela stoet/hingsten
avelsvärdeklass. Individprövning omfattar härstamning, exteriör, hälsotillstånd och i förekommande
fall prestationer.
Häst, tre år och äldre, som är införd i stambokens huvudavsnitt i en av ASHR:s rasers stambok, får
genomföra individprövning, om inte annat regleras i rasspecifikt avelsprogram.
Föl, unghästar och valacker visas för att meritera sina föräldradjur vid avkommebedömning. De
individprövas inte för utdelning av avelsvärdeklass. De kan däremot kvalitetsklassificeras.
Hästen ska vara anmäld för individprövning enligt arrangörens anvisningar.
Om individprövning måste avbrytas med hänsyn till djurskyddsskäl, är hästen välkommen att göra en
ny individprövning vid nästkommande ordinarie avelsvärdering, godkänd av ASHR och enligt
Avelsprogram för respektive ras.
Om individprövning måste avbrytas för att visare/ryttare/kusk skadas/faller av/insjuknar, avgör
domare om hästen kan fortsätta visas eller visas senare under pågående ordinarie avelsvärdering med
samma visare/ryttare/kusk eller annan person.

5.2 DOPINGREGLER
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Häst som deltar i avelsvärdering får inte utsättas för doping eller andra otillbörliga åtgärder som
påverkar hästens prestationsförmåga eller temperament. Hästägare är skyldig att meddela eventuell
behandling eller medicinering inför avelsvärdering. Ledamot i avelsvärderingsnämnd kan utan
föranmälan begära provtagning för dopinganalys.

5.3 KRAV FÖR INDIVIDPRÖVNING
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Hingst ska hanteras av person över 16 år och godkänd hjälm ska bäras av den som hanterar hingsten
under hela avelsvärderingen när hingsten är utanför boxen. Hingst ska visas exteriört i träns med bett
(rakt, 2- eller 3-delat) med kedjegrimskaft eller delade tyglar om minst 2,5 meter.
Sto och valack, 1 år och äldre ska visas exteriört i träns. Föl får visas i grimma. Visaren av häst ska bära
godkänd hjälm.
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5.4 KRAV PÅ PROTOKOLL
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Ett protokoll över genomförd individprövning, ska upprättas för varje häst. Särskilt utmärkande
egenskaper, både positiva och negativa, ska anges i protokollet. Protokollet ska undertecknas av
avelsnämndens ledamot/ledamöter, samt innehålla dennes/deras namn i klartext. Aktuella protokoll
för respektive ras finns publicerade på www.ashr.se.
Protokollet bildar underlag till avelsvärderingsbeslut för hingst/sto.

5.5 IDENTITET
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Vid individbedömningen ska hästens identitet kontrolleras mot hästpass eller betäckningsintyg
(betäckningsrapport) för föl. Om tveksamhet föreligger om en hästs identitet ska nämnden begära
DNA-undersökning eller annan metod, även om sådan tidigare utförts.

5.6 BEDÖMNING VID OKLAR IDENTITET
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Om det på premieringsplatsen uppstår oklarheter om en hästs identitet och härstamning, bör hästen
ändå bedömas, mätas och tillåtas avlägga eventuellt prestationsprov. Resultatet från bedömningen
får dock inte officiell status förrän oklarheterna är skingrade.

5.7 HÄRSTAMNING
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Härstamningsbedömning ska utföras på basis av all tillgänglig officiell information om föräldrars och
närbesläktade hästars egna meriter och deras avkommor.

5.8 EXTERIÖR
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Hästens exteriör och rörelser ska bedömas och beskrivas i förhållande till hästens ålder, avelsmål och
användningsområde för rasen.
Bedömningar som inte genomförts av en avelsvärderingsnämnd, men som skett vid utställningar och
visningar som är avelsvärdesgrundande, ska ingå i den samlade bedömningen av en hästs exteriör.
Bedömning sker under visning vid hand för 50-poängskalan av Typ, HHB=Huvud-Hals-Bål,
E=Extremiteterna och rörelsernas korrekthet, S=Skritt, T=Trav. I tillägg till dessa bedömningspunkter
kan hästarna visas i lösgalopp i frihet i 60-poängsskalan. Hur bedömning sker och vilken poängskala
som tillämpas finns beskrivet i rasspecifikt avelsprogram.
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5.9 KVALITETSKLASSER
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Rosett utdelas i samband med det muntliga omdömet enligt följande:
Kvalitetsklass
I
II
III

Rosett
Blå
Gul
Röd

50-poängsskala*
38 - 50 poäng
35 - 37 poäng
30 - 34 poäng

60-poängsskala*
45 - 60 poäng
42 - 44 poäng
41 poäng

5.10 KRAV FÖR DELTAGANDE RASSPECIFIKT ANGLOARABAVEL
5.10.1 HINGST
5.10.1.1 ALLMÄNNA KRAV

Individprövning kan påbörjas tidigast när hingsten är tre år. Individprövning av hingst innebär att
hingsten kan prövas i sina prestationer och avelsvärderas som avelsindivid enligt detta reglemente.
Resultat som åberopas för avelsvärdering i samband med prestationsprovet ska verifieras med
dokument.
För
fullblodshingstar
med
löpmeriter
eller
distansmeriter
anpassar
Avelsvärderingsnämnden (AVN) individprövningen efter respektive hingsts ålder, meriter och
utbildningsståndpunkt.
5.10.1.2 TIDIGARE BEDÖMD , MEN EJ GODKÄND HINGST

För tidigare bedömd men ej godkänd hingst (3 - 5 år eller äldre) kan ny prövning göras på basis av
tävlingsmeritering enligt minimikraven nedan. För hingst som i samband med tidigare prestationsprov
inte nått 23 poäng för T, HHB och E avgör ASHR:s Avelsvärderingsnämnd om det krävs nytt modifierat
prestationsprov.
5.10.1.3 TIDIGARE EJ BEDÖMD HINGST

Hingst som inte visats för prövning tidigare kan visas fram för AVN om tävlingsmeriter motsvarar
angivna minimikrav.
5.10.1.4 HINGST AVELSVÄRDERAD I UTLANDET OCH /ELLER SOM IMPORTERAS OCH /ELLER ANVÄNDS GENOM SEMIN

Grundregeln är att samma krav skall gälla vid utländskt prestationsprov som vid svenskt
prestationsprov. Meriterande är om hingsten som 4 - 5-årig hingst hört till de 15 % främsta i sitt
prestationsprov, i någon av grenarna dressyr eller hoppning. Det åligger hingstimportör/ägare att visa
officiell dokumentation på utländsk avelsvärdering i samband med anmälan av hingsten för svensk
avelsvärdering.
Hingsten ska vara avelsvärderad för avel och införd i annan svensk eller internationell stambok, där
avelsvärdering och införande i stambok bedöms vara likvärdig med ASHR:s avelsvärderingsreglemente
för hingstar rasvisa bestämmelser för angloarabisk häst.
a. Bedömning av likvärdighet mellan olika stamböckers avelsvärdering och reglementen ligger
hos ASHR:s Avelsvärderingsnämnd (AVN).
b. Hingsten godkänns slutligen av AVN antingen på uppdrag av SAAF:s avelskommitté eller på
uppdrag av hingstägare eller av stoägare som använt hingsten.
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c. AVN avgör om behov av prestationsprov föreligger för en enskild hingst.
Avelsvärdering kan ske genom att handlingar presenteras för AVN utan att hingsten visas vid officiell
avelsvärdering. AVN avgör om behov av prestationsprov föreligger.
Det finns möjlighet att om hingstägaren så önskar visa hingsten i dressyr och/eller hoppning i
anslutning till officiell avelsvärdering om inte detta ingår i prestationsprovet.
Om importen sker efter, eller i alltför nära anslutning till, att årets officiella visning av hingstar för
avelsvärdering ägt rum för att en prövning ska kunna ske kan hingsten prövas för interimistiskt
avelsgodkännande (INT) i avvaktan på nästa officiella avelsvärderingstillfälle eller AVN beslut.
5.10.2 STO OCH AVKOMMA
5.10.2.1 ALLMÄNNA KRAV

Individprövningen gäller alla ston samt alla avkommor oavsett kön. Hingst kan deltaga men då som
avkomma till sto/hingst, dvs. hingsten kan inte avelsvärderas enligt detta reglemente. Individprövning
innebär att stoets avelsvärde bedöms och att avkommans kvalitet bedöms. Stoet som ska bedömas
och avkommans fader ska vara införd eller kunna införas i Riksstamboken, Huvudklass A eller B.
5.10.2.2 STO UTAN AVKOMMA

3-och 4 års-ston kan för erhållande av diplom i löshoppning/uppsutten hoppning och/eller gångarter
under ryttare, visas vid SAAF:s Avelsvärdering eller ASVH:s Treårstest eller Kvalitetsbedömning eller
vid annat avelsvärdegrundande arrangemang där bedömning av exteriör, löshoppning och gångarter
sker. Dokumentationen tillgodoräknas stoet i samband med Individprövning då avkomma
motsvarande rasvisa krav finns bedömd och kan då ge stoet en avelsvärdeklass.
5.10.2.3 STO MED AVKOMMA

Stoet ska
1. vara 4 år eller äldre,
2. uppvisa bedömningsbar angloarabavkomma (föl eller äldre),
3. ha avkomma som är inregistreringsbar i stambokens huvudavsnitt,
4. vara avelsvärderad och bedömd
a. genom att ha genomfört prestationsprov, treårstest eller kvalitetsbedömning, eller
b. erhållit diplom i löshoppning/uppsutten hoppning och/eller gångarter under ryttare, eller
c. vara godkänt för svensk eller internationell angloarabavel genom annan stambok än Svensk
Angloarabstambok och där stambokens avelsvärderingsreglemente anses motsvara rasvisa
krav enligt bedömning av SAAF:s avelskommitté.
5.10.2.4 STO MED TÄVLINGSMERITERING

Stoet ska
1. vara 4 år eller äldre,
2. uppvisa bedömningsbar angloarabavkomma (föl eller äldre),
3. ha avkomma som är inregistreringsbar i stambokens huvudavsnitt,
4. ha genomfört exteriörbedömning och motsvara Avelsvärdeklass B,
5. hopp- och gångartsbedömning kan ersättas med tävlingsprestationer på lätt klass-nivå eller
godkända av SAAF:s avelskommitté att motsvara lätt klass.
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5.10.2.5 STO SOM ÄR AVELSVÄRDERAT I ANNAT LAND

1.
2.
3.
4.

ska vara 4 år eller äldre,
uppvisa bedömningsbar angloavkomma (föl eller äldre),
ha avkomma som är inregistreringsbar i stambokens huvudavsnitt,
ska ha genomfört utländsk avelsvärdering som kan anses motsvara kapitel 6 AVELSVÄRDERING
och befunnits ha genomfört godkänd individprövning, motsvarande kapitel 5 INDIVIDPRÖVNING,
för angloarabisk häst. Stoet kan därmed tilldelas en avelsvärdeklass.

5.10.2.6 STO SOM ÄR GODKÄNT FÖR SVENSK ELLER INTERNATIONELL ANGLOARABAVEL GENOM ANNAN STAMBOK

Stoet ska vara godkänt för svensk eller internationell angloarabavel genom annan stambok än
Svenska Angloarabstambok och bedöms ha genomfört godkänd individprövning för angloarabisk
häst. Stoet kan därmed tilldelas en avelsvärdeklass.

5.11 BEDÖMNINGSMOMENT
Individprövningens bedömningsmoment består av bedömning av exteriör, bedömning av
hoppförmåga och gångarter.
5.11.1 PROTOKOLL
Aktuella protokoll finns beskrivna i BILAGA 5: PROTOKOLL INDIVIDPRÖVNING. Bedömningsmomenten
poängsätts enligt en 10-gradig poängskala. Utifrån uppnådd poäng delas hästen in i nedan beskrivna
kvalitetsklasser.
5.11.1.1 LINJÄR BESKRIVNING

Poängbedömning av exteriör, hoppförmåga och dressyrförmåga kan kompletteras med linjär
beskrivning av individen. Den linjära beskrivningen är en beskrivning av hästen och inte en bedömning.
Den linjära beskrivningen ger en schematisk bild av hästen exteriör, dess sätt att övervinna hinder och
dess sätt att röra sig med eller utan ryttare. Det linjära systemet består av ett rutsystem uppdelat på
flertalet egenskaper. Beskrivning av systemet finns tillgängligt då det tas i bruk.
5.11.2 KVALITETSKLASSER
Kvalitetsklasserna är underlag för att tilldela avelsindividerna en avelsvärdeklass vid
avelsvärderingen.
5.11.2.1 EXTERIÖR

Exteriörbedömningen ingår som en del av prestationsprovet. För bedömningen används nedan
beskriven poängtabell. 60-poängsskala används i första hand men för meriterad äldre häst kan galopp
uteslutas och istället används 50-poängsskalan.
Bedömning sker under visning vid hand för 50-poängskalan av Typ, HHB=Huvud-Hals-Bål,
E=Extremiteterna och rörelsernas korrekthet, S=Skritt, T=Trav. I tillägg till dessa bedömningspunkter
visas hästarna i lösgalopp i frihet i 60-poängsskalan. 60-poängsskalan ska användas i första hand.
SAAFKvalitetsklass Rosett/Plakett*
Diplom
Guld
Klass I
Guld

50-poängsskala
43-50 poäng
38-42,5 poäng
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Silver
Brons
Deltagarrosett

35-37,5 poäng
30-34,5 poäng**
- 29,5 poäng***

41-44,5 poäng
36-40,5 poäng**
- 35,5 poäng***

* Angiven rosett och/eller plakett-valör delas ut istället för angivna rosettvalörer i ” ASHR Avelsprogram,
gemensamma bestämmelser”
Gällande hingst för avelsvärdering rekommenderas:
**godkänns endast med prestation, ***godkänns ej
5.11.2.2 LÖSHOPPNING /UPPSUTTEN HOPPNING /GÅNGARTER UNDER RYTTARE

Bedömningen omfattar för hoppning betyg för teknik och förmåga (ett betyg) samt temperament och
allmänt intryck (ett betyg) och för gångarter under ryttare betyg för skritt, trav, galopp samt
temperament och allmänt intryck (4 betyg) där ridbarhet och utvecklingsbarhet ingår i bedömningen.

Kvalitetsklass
Diplom
Klass I
Klass II
Klass III
Klass IV

Rosett
Blå/gul
Blå
Gul
Grön
Röd

Löshoppning/
Hoppning
20-poängskala
17 - 20 poäng
15 - 16,5 poäng
13 - 14,5 poäng
12,5 poäng
- 11,5 poäng

Gångarter
40-poängskala
32 - 40 poäng
30 - 31,5 poäng
25 - 29,5 poäng
24,5 poäng
- 23,5 poäng

5.12 GENOMFÖRANDE
5.12.1 EXTERIÖR
Visning av häst sker enligt domarens anvisning. Ska galopp visas sker detta i löshoppningsring. Hästen
ska vara utrustad enligt ASHR:s gemensamma bestämmelser i annat fall enligt SvRF
Tävlingsreglemente.
5.12.2 HOPPNING
Löshoppning/uppsutten hoppning genomförs enligt domarens anvisningar eller enligt lämplig modell
för unghästtest. Hästen ska vara utrustad enligt ASHR:s gemensamma bestämmelser i annat fall enligt
SvRF Tävlingsreglemente.
Löshoppning/uppsutten hoppning skall bedömas i teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament
och utvecklingsbarhet (betyg 2) enligt 10-poängsskala, halvpoäng är tillåtna. Hästen får visas med
godkända senskydd fram under uppsutten hoppning.
Utöver betygsättningen kan en standardiserad bedömning göras av hästens hoppegenskaper, så kallad
linjär beskrivning. För godkänd löshoppning/uppsutten hoppning bör lägst klass II erhållas dock ingen
delpoäng under 7. Erhåller hingsten lägre klass/poäng än enligt ovan skall hingsten då bedömas ha
andra av kvaliteter som kompenserar för en lägre poäng som motiverar att hingsten är lämplig
avelsindivid.
Löshoppning - hingstar 3 år:
Minimihöjd: 1,15 m, för poäng över 7
krävs lägst 1,20 m

Max höjd: 1,30 m, eller enligt
domarens anvisningar
Max längd: 1,20 m
Max. antal språng: 7 st.
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Hindertyp: Varierande efter anvisning

Uppsutten hoppning - hingstar 4 år:
Minimihöjd: 1,00 m
Max höjd: 1,10 m eller enligt
domarens anvisningar
Max längd: 1,30 m, trippelbarr 1,50 m
Max. antal språng: Bana på 5 - 6 hinder
väl infångade.

Uppsutten hoppning - hingstar 5 år och
äldre:
Minimihöjd 5-åring: 1,10 m
Minimihöjd för 6-år och äldre: 1,20 m
Max höjd: 1,25 m för 5-åring

Max höjd för 6-åring: anpassat efter
hingstens ålder och tävlingsmeritering enligt
domarens anvisningar
Max. längd: 1,40 m, trippelbarr 1,60 m
Max. antal språng: Bana på 6 - 10 hinder,
varav minst ett skall vara dubbelhinder.
Trippelkombination kan förekomma.
Hindertyp: Varierande efter anvisning

5.12.3 GÅNGARTSPROV
Hästen ska vara utrustad enligt ASHR:s gemensamma bestämmelser i annat fall enligt SvRF
Tävlingsreglemente.
Hingst skall vid gångartsprov visas ridna och ska poängbedömas i skritt, trav, galopp och
utvecklingsbarhet enligt 10-poängsskala, halvpoäng är tillåtna. Provet utförs enligt domarens
anvisning. Provet skall omfatta en bedömning av hingstens gångartsregister och kapacitet. Omdöme
om utvecklingsbarhet skall ges. Utöver betygsättningen kan en standardiserad bedömning göras av
hästens gångartsförmåga, så kallad linjär beskrivning. Kraven på genomförande av provet sätts utifrån
hingstens ålder och utbildningsståndpunkt/tävlingsmeriter.
För godkänt gångartsprov bör lägst klass I erhållas, dock ingen delpoäng under 7. Erhåller hingsten
lägre klass/poäng än enligt ovan skall hingsten bedömas ha andra av kvaliteter som kompenserar för
en lägre klass/poäng som motiverar att hingsten är lämplig avelsindivid.
5.12.4 HÄLSOTILLSTÅND
5.12.4.1 HINGST

Hingst skall, för att erhålla avelsvärdesklassificering, vara veterinärt godkänd och vara röntgad utan
anmärkning avseende osteochondros och cystor i has- och knäleder (bak). Veterinärundersökning kan
även, efter beslut i ASHR, genomföras i samband med prestationsprovet.
Röntgenbilder ska tas enligt anvisning utarbetad av SLU Röntgen och får vara tagna tidigast den 1/7
det år hästen fyller 2 år. Bilder skickas till ASHR Kansli för angloarab för vidarebefordran till SLU. ASHR
fakturerar hingstägaren i förskott för bedömning av bilderna. Röntgenbilderna bedöms av SLU Röntgen
som ger skriftligt utlåtande som skickas till hingstägaren från ASHR. Kopia på utlåtandet sparas hos
ASHR. Hingstägaren bifogar röntgenutlåtandet i anmälan av hingsten till prestationsprov.
Hingst som inte godkänts i sitt hälsotillstånd i samband med prestationsprov erhåller ingen
avelsvärdesklassificering.
5.12.4.2 STO

Krav på veterinärbesiktning av sto finns ej men stoet ska vara i godkänt skick enligt domarens
bedömning. Sto som inte godkänts i sitt hälsotillstånd i samband med prestationsprovet erhåller ingen
avelsvärdesklass.
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5.13 BEDÖMNINGSANVISNINGAR
5.13.1 ALLMÄNT
SAAF:s avelskommitté beslutar om ett bedömningstillfälle klassificeras som riksavelsvärdering eller
lokal avelsvärdering. Vid riksavelsvärdering kan rosett och plakett delas ut vid bedömningstillfället och
vid lokal avelsvärdering delas enbart rosett ut.
Om flera hingstar deltar i prestationsprovet kan AVN, på begäran av SAAF:s avelskommitté, utse Bästa
Hingst, varvid exteriör ska räknas in, och/eller Bästa Gångartshingst och/eller Bästa Hopphingst.
5.13.2 HINGST
5.13.2.1 EXTERIÖR

Kvalitetsklassificering används som ett hjälpmedel för AVN att klassificera hingstens exteriör inför
helhetsbedömningen av hingstens avelsvärde. Inga kvalitetsrosetter delas ut i samband med
avelsvärderingen. Bedömningen enligt kvalitetsklass ingår i den samlade bedömningen för
premieringen som slutförs när hingsten tilldelas en avelsvärdeklass.
Hingst bör erhålla lägst 23 poäng sammanlagt för de tre första delmomenten, varvid ingen av dessa
delpoäng får vara under 7. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid om hingsten har korta linjer, har lågt
ansatt hals och är framtung vilket motverkar rasens avelsmål. Hingst som inte når 23 poäng får dock
fortsätta prestationsprovets övriga moment. Hingsten skall då bedömas ha andra av kvaliteter som
kompenserar för en totalsiffra under 23 poäng för att erhålla lägst avelsvärdeklass B.
Hingst skall vid prestationsprovet mätas avseende mankhöjd och skenbensomfång. För arabisk
fullblodshingst gäller önskvärd mankhöjd minst 155 cm och för engelsk fullblodshingst minst 160 cm.
Vid ej uppnådd önskvärd mankhöjd bör en lägre siffra för typ anges.
5.13.2.2 HOPP- OCH DRESSYRFÖRMÅGA
För bedömning av hopp- och dressyrförmåga används beskriven poängtabell. De är ett hjälpmedel för
AVN att klassificera hingstens prestationsförmåga inför helhetsbedömningen av hingstens avelsvärde.
Inga kvalitetsrosetter delas ut i samband med avelsvärderingen. Bedömningen enligt kvalitetsklass
ingår i den samlade bedömningen för premieringen.
5.13.2.3 TÄVLINGSMERITER
Fälttävlan
För fälttävlan gäller följande
minimikrav på officiella tävlingsresultat
minst två gånger (utom
årgångstävlingar) för att hingst skall
vara bedömningsbar:
6 år: kvalat till final med 0 hinderfel i terräng
vid särskilt angivna årgångstävlingar för 5åringar eller motsvarande prestation
7 år: kvalat till final med 0 hinderfel i terräng
vid särskilt angivna årgångstävlingar för 6åringar eller motsvarande prestation
8 år: genomfört CNC* med 0 hinderfel i
terräng
9 år: genomfört CNC** med 0 hinderfel i
terräng

10 år och äldre: genomfört CNC*** med 0
hinderfel i terräng

Hoppning
För hoppning gäller följande
minimikrav på officiella tävlingsresultat
minst två gånger (utom
årgångstävlingar) för att hingst skall
vara bedömningsbar:
6 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel
vid särskilt angivna årgångstävlingar för 5åringar eller motsvarande prestation
7 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel
vid särskilt angivna årgångstävlingar för 6åringar eller motsvarande prestation
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8 år: genomfört 1,35 m med 0 fel i
grundomgång
9 år: genomfört 1,40 m med 0 fel i
grundomgång
10 år och äldre: genomfört 1,45 m med 0 fel
i grundomgång

Dressyr
För dressyr gäller följande minimikrav
på officiella tävlingsresultat minst två
gånger (utom årgångstävlingar) för att
hingst skall vara bedömningsbar:
6 år: kvalat till semifinal vid särskilt angivna
årgångstävlingar för 5-åringar eller
genomfört lägst LA3 2003 och LA4 2008

Avelsföreningen för
Specialhästraser
(varav en gång måste vara i LA4) eller
motsvarande med lägst 65 %
7 år: kvalat till semifinal vid särskilt angivna
årgångstävlingar för 6-åringar eller
genomfört lägst MsvC med lägst 65 %.
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8 år: genomfört lägst MsvB med minst
65 %
9 år: genomfört lägst S:t Georg med
minst 62 %

10 år och äldre: och genomfört lägst
Intermediare I med minst 62 %

5.13.2.4 MERITER I GALOPP ELLER DISTANS

Hingstar kan genom meritering i distans eller galopp vid minst 2 tillfällen på nationell/internationell
nivå bedömas lämpliga för angloarabavel under förutsättning att exteriörbedömning och gångartsprov
genomförs med godkänt resultat.
5.13.3 STO
5.13.3.1 EXTERIÖR

Vid exteriörbedömning bör stoet bedömas till lägst 20 poäng på Typ, Huvud-Hals-Bål samt Extremiteter
för att kunna tas in i Huvudklass A. Vid genomfört prestationsprov och/eller tävlingsmeritering kan
undantag från kravet på lägst 20 poäng medges enligt regeln vid inplacering i Huvudklass B.
För äldre ston (10 år och äldre) kan domaren besluta om enbart muntligt omdöme. Ston som ej
poängbedöms vid avelsvärderingstillfället ska vara av kvalitet motsvarande poängbedömda ston.
Lägsta mankhöjd på 154 cm skall ha uppnåtts vid premieringstillfället, annars bör en lägre siffra för typ
anges
5.13.3.2 BEDÖMNING AV HOPP- OCH DRESSYRFÖRMÅGA HOS STO

För bedömning av hopp- och dressyrförmåga används tidigare beskriven poängtabell. Tävlingsresultat
som åberopas för avelsvärdering ska verifieras med dokument. För fullblodsston med löpmeriter eller
distansmeriter anpassar domaren individprövningen efter stoets ålder, meriter och
utbildningsståndpunkt.
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5.14 BEDÖMNING AV PRESTATIONER
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
En hästs sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från prestationsprov eller officiella
tävlingar eller en kombination av detta, varvid hänsyn ska tas till ålder, ras och användningsområde.
Endast resultat från officiella tävlingar och prov får ingå i bedömningen.
Tävlingar och prov arrangerade och sanktionerade av föreningar anslutna till ASHR, ASVH, SH och
Svenska Ridsportförbundet är officiella. Även andra organisationers tävlingar kan vara officiella om det
specificeras i rasspecifikt avelsprogram, även motsvarande internationella meriter kan tillgodoräknas.
Bedömning av prestationer sker enligt rasspecifikt avelsprogram och krav på domare enligt ASHR:s
beslutade domarlista för aktuellt år.

5.15 PRESTATIONSPROV FÖR HINGST
5.15.1 PRESTATIONSPROV 3 - 5-ÅRIGA HINGSTAR:
Prestationsprov för 3 – 5-åriga hingstar innehåller bedömning av följande moment:
1. Exteriör
2. Hoppförmåga genom löshoppning (3 åriga hästar) eller uppsutten hoppning (4 år och 5 år).
Anvisningar för hinderhöjder vid löshoppning och uppsutten hoppning samt anvisningar för
gångartsbedömning finns i detta reglemente.
3. Gångarter under ryttare.
4. Tävlingsmeriter:
a. För hingst med galoppmeriter kan dessa vägas in vid bedömning av kvalitetsklass och
användas i stället för bedömning av hoppning. Särskild vikt ska i så fall läggas på
galoppbetyget som bör vara lägst 8.
b. Kvalificering och deltagande i unghästchampionat i någon disciplin ska vägas till hingstens
fördel i samband med bedömningen av hingstens avelsmässiga kvalifikationer.

5.15.2 MODIFIERAT PRESTATIONSPROV FÖR HINGST MED TÄVLINGSMERITERING
Hingst med tävlingsmeritering skall i anslutning till prestationsprovet visas och bedömas i den eller de
discipliner och moment som avelsvärderingsnämnden bestämmer. Modifierat prestationsprov för
äldre prestationshingst eller hingst införd i Huvudklass B innehåller bedömning av följande moment:
1. Exteriör
2. Uppsutten hoppning – kan bytas ut mot tävlingsmeritering
3. Gångarter under ryttare – kan bytas ut mot tävlingsmeritering
4. Tävlingsmeriter:
a. För hingst med galoppmeriter kan dessa vägas in vid bedömning av kvalitetsklass och
användas i stället för bedömning av hoppning. Särskild vikt ska i så fall läggas på
galoppbetyget som bör vara lägst 8.
b. Kvalificering och deltagande i unghästchampionat i någon disciplin ska vägas till hingstens
fördel i samband med bedömningen av hingstens avelsmässiga kvalifikationer.
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För hingstar som har prestationer inom lägst medelsvår nivå inom sin disciplin kan undantag från krav
om genomfört prestationsprov göras om hingstens tävlingsprestationer bedöms vara synnerligen goda
och hingsten bedöms vara en specialbegåvning inom sin gren. Det vill säga hingsten ska ha överskridit
kraven för tävlingsmeriteringen inom sin åldersgrupp som ligger till grund för att vara berättigad att få
genomföra avelsvärdering.

5.16 PRESTATIONSPROV FÖR STO OCH AVKOMMA
Prestationsprovet innehåller bedömning av följande moment:
1. Exteriör
2. Hoppförmåga genom löshoppning (3 år), uppsutten hoppning (4 år och äldre) eller
tävlingsmeriter. Anvisningar för hinderhöjder vid löshoppning och uppsutten hoppning samt
anvisningar för gångartsbedömning finns i detta reglemente.
3. Gångarter under ryttare eller tävlingsmeriter
4. Tävlingsmeriter
Dessa prov kan ersättas med intyg från prov som motsvarar prestationsprov från officiell tävling,
Treårstest, Kvalitetsbedömning eller annat kontrollerat rid-/körbarhetsprov utfört på offentlig plats
eller resultatlistor från SG. Berättigad att utfärda intyg är premieringsförrättare och av SvRF (Svenska
Ridsportförbundet) godkänd domare.
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6 AVELSVÄRDERING
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Avelsvärdering utförs av en avelsvärderingsnämnd för att tilldela ett avelsdjur ett avelsvärde i form av
en avelsvärdeklass. Avelsvärdering görs med hjälp av bl.a. individprövning och avkommeprövning.
Avelsvärdering ger möjlighet till urval av individer i relation till uppsatta urvals- och avelsmål för
respektive ras.

Hästpopulation
Införd i stambokens huvudavsnitt

Hingst

Sto

Valack

Föl/unghäst

Individprövning

Individprövning

Visas på
avelsvärdegrundande
arrangemang

Visas på
avelsvärdegrundande
arrangemang

Avelsvärdering

Avelsvärdering

Avelsvärdeklass
B/AB

Avelsvärdeklass
B/AB

Resultat tillgodo mor/far vid
avkommeprövning

Avkommeprövning

Avelsvärdering

A/ELIT
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6.1 SYFTE MED AVELSVÄRDERING
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Avelsvärdering av hästar syftar till att främja kvalitet och bevarande samt utveckling av raserna och att
förebygga ärftliga sjukdomar och defekter.
Resultat från avelsvärdering skapar underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela
hästsektorn i och med att alla resultat publiceras offentligt.

6.2 METODER FÖR TILLDELANDE AV AVELSVÄRDE
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Tilldelande av avelsvärde:




Individprövning: Sto eller hingst genomför en individprövning enligt rasspecifika krav.
Avelsvärderingsnämnden gör en avelsvärdering av individen utifrån individprövning,
härstamningsvärdering och andra inkomna handlingar. Individen kan tilldelas avelsvärdeklass
G, B eller AB.
Avkommeprövning: Sto eller hingst bedöms utifrån sina avkommor enligt rasspecifika krav.
Avelsvärderingsnämnden gör en avelsvärdering utifrån presenterat avkommeunderlag.
Individen kan tilldelas avelsvärdeklass A eller ELIT. Ju större och säkrare avkommeunderlag
som finns tillgängligt desto mindre hänsyn ska tas till härstamnings- och individprövning.
Avkommeprövning kan göras vid flera tillfällen beroende på att antalet avkommor med
bedömningsbara resultat ökar, vilket kan resultera i höjning av avelsvärdeklass.

I de fall avkommor finns ska dessa vägas in avelsvärderingsbeslutet. Endast officiella resultat ska
räknas.
Tävlingar och prov arrangerade och sanktionerade av föreningar anslutna till ASHR, SH och
Svenska Ridsportförbundet är officiella. Även motsvarande internationella meriter kan
tillgodoräknas.

6.3 AVELSVÄRDEKLASSER
Gemensamma bestämmelser inom ASHR
Beslut om avelsvärdeklass tas av avelsvärderingsnämnd. Individens resultat från individprövning är
underlag för avelsvärderingsbeslut vid avelsvärdeklass B och AB. Vid tilldelning av avelsvärdeklass A
eller ELIT görs en avkommeprövning.
Avelsvärdeklasserna B och AB, baseras på individens egna meriter. Avelsvärdeklasserna A och ELIT
baseras på avkommornas resultat. Tilldelning av avelsvärdeklass ger ett byte från grundstambok till
riksstambok i stambokens huvudavsnitt.
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Individer som genomfört godkänd avelsvärdering tilldelas prisrosett enligt följande:

Avelsvärdeklass

Rosett

ELIT
A
AB
B

Blå-gul
Blå
Gul
Röd

Rasspecifikt för Svensk stambok för Angloarab
Tilldelning av avelsvärdeklass innebär placering i Riksstamboken, klass A.
Avelsvärdesklass INT = interimistiskt tillstånd för importerad hingst.
Avelsvärdeklass D = hingst som avslutat individprövning utan godkänt resultat.

I och med att individen genomgått en godkänd avelsvärdering, hör den till rasens avelsdjur och flyttas
därför inom respektive stambok enligt nedan:

Svensk stambok för
Angloarab
Riksstambok klass B

Svensk stambok för
Lipizzaner
Grundstambok

Svensk Stambok för
Morganhäst
Grundstambok

Häst tilldelas
avelsvärdeklass

Svensk stambok för
Angloarab
Riksstambok klass A

Svensk stambok för
Lipizzaner
Riksstambok

Svensk stambok för
Morganhäst
Riksstambok

6.4 RASSPECIFIKA METODER FÖR TILLDELANDE AV AVELSVÄRDEKLASS
6.4.1 AVELSVÄRDERING AV RASER INOM ANGLOAVEL
Avelsvärdering är öppen för alla raser som ingår i avelsbasen för att producera en angloarabisk häst
(AA, DSAA, PS, ARAB, Shagya, Halvblod). Det omfattar alla hästar som kan producera eller har
producerats inom angloarabaveln inklusive kastrerade individer. Avelsvärderade individer tilldelas
avelsvärdesklass i enlighet med avelsprogrammet.
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Avelsindividerna ska vara grundregistrerade och stambokförda i sina respektive stamböcker för sin ras
för att vara berättigade till avelsvärdering för angloarabaveln. Vid avelsvärdering av hingst/sto ska
dessa beroende på kombination av blod kunna producera eller har producerat en angloarabisk häst
enligt definitionen för stamboken.
Avelsindividerna avelsvärderas, klassificeras och premieras genom prestationsprov, tävlingsmeritering
eller avkommeprövning.
SAAF Avelskommittée beslutar om ett bedömningstillfälle klassificeras som riksavelsvärdering eller
lokal avelsvärdering. Vid riksavelsvärdering kan rosett och plakett delas ut vid bedömningstillfället och
vid lokal avelsvärdering delas enbart rosett ut.
6.4.2 RASVISA KRAV
Med bedömning enligt rasvisa krav menas att hästen genomfört en individprövning med efterföljande
avelsvärdering och utifrån den kan hästen som:
-

Avelsdjur tilldelas en Avelsvärdeklass B, AB, A eller Elit eller
Avkomma till avelsdjur tilldelas Klass I, II, III eller IV Exteriört i samband med Föl- och
Unghästbedömning, eller
Avkomma till avelsdjur eller blivande avelsdjur tilldelas Klass I, II, III eller IV Exteriört i
samband med individprövning är bedömning av exteriör, hoppförmåga och gångarter gjorts.

Avelsvärderingen är inte avslutad i samband med erhållande av avelsvärdeklass B eller A utan den
fortsätter och innebär att individ och/eller prövning av hästens avtryck på sina avkommor
(avkommeprövning) fortsätter, genom att avkommor avelsvärderas som föl eller unghästar eller att
individen fortsätter sin tävlingsmeritering.
Att hingst/sto motsvarar rasvisa krav innebär att det uppfyller bedömningskriterierna för att kunna tas
in i Riksstamboken, Huvudklass A.
6.4.3 AVELSVÄRDERINGSNÄMNDENS BESLUT AVSEENDE HINGST
Avelsvärderingsnämnden (AVN) kan i samråd med SAAF:s Avelskommitté göra undantag från
prestationskravet om det finns vägande skäl i den samlade bedömningen av hingsten (härstamning,
exteriör, hälsostatus och prestation).

6.5 TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS FÖR HINGST
6.5.1 METOD
Hingst kan erhålla avelsvärdeklass B, AB, A och ELIT genom något av nedanstående metoder
Metod för avelsvärdeklass B och AB:
1. Individprövning med godkänt prestationsprov för 3 - 5 årig hingst genom svenskt prestationsprov
2. Individprövning genom tävlingsmeritering som berättigar att genomföra modifierat
prestationsprov för hingst 6 år och äldre samt hingst som listats Riksstamboken klass B
3. Individprövning av hingst som är avelsvärderad i annat land och används genom semin
(färsk/fryst) eller som importeras avelsvärderad.
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4. Individprövning av hingst som är avelsvärderad och införd i annan svensk eller internationell
stambok.
Metod för avelsvärdeklass A och ELIT:
1. Avelsvärdering genom avkommeprövning av hingst som genomfört godkänd individprövning och
finns i Riksstamboken klass A
2. Avelsvärdering genom avkommeprövning av hingst som listats i Riksstamboken klass B
6.5.2 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS B
6.5.2.1

HINGST 3 - 5 ÅR

Hingsten befunnits motsvara någon av följande krav vid individprövning:
1. Erhållit klass I exteriört och klass I i hoppning eller gångarter, dock ingen delbedömning under 7.
2. Erhållit klass II exteriört, dock minst 23 poäng på de tre första exteriörpoängen, och
diplom i hoppning eller gångarter, dock ingen delbedömning under 7.
3. Erhållit klass I exteriört och klass I i gångarter samt har tävlingsmeritering motsvarande
nationell/internationell nivå i galopp eller distans.
6.5.2.2

HINGST 6 ÅR OCH ÄLDRE

Bedömning av äldre hingstar skall göras i förhållande till tävlingsprestationer inom fälttävlan, hoppning
eller dressyr eller andra likvärdiga prestationer.
Vid bedömning av hingstens lämplighet i angloarabavel görs bedömning utifrån modifierat
prestationsprov. I stället för hopp- och gångartsprov i samband med avelsvärdering kan annan
dokumentation föreläggas SAAF:s avelskommitté och avelsvärderingsnämnden (AVN).
Avsteg från dessa krav och bedömningar kan göras om hingsten har härstamningsmässiga kvaliteter
eller andra särskilda kvaliteter som bedöms av SAAF:s avelskommitté och AVN vara till gagn för
angloarabaveln.
6.5.3 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS AB
Tilldelas hingst som genomfört godkänd individprövning enligt prestationsprov samt kvalificerat sig
till final i årgångstävling eller deltagit minst fyra gånger i officiell ridtävling med följande resultat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dressyr: lägst 62 % i Msv/Breeders Trophy eller motsvarande
Hoppning: 0 hinderfel i grundomgång i lägst 1,30/Breeders Trophy eller motsvarande
Fälttävlan: 0 hinderfel i terräng i CNC*/Breeders Trophy eller motsvarande
Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
Officiell galopplöpning: lägst motsvarande nationell nivå
Motsvarande prestation som bedöms av SAAF:s avelskommitté vara likvärdig

6.5.4 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS A
Tilldelas hingst som är införd i Riksstambok, klass A.
För hingst som är införd i Riksstambok, klass B krävs minst fem bedömningsbara avkommor.
Avelvärdering sker enligt något av nedanstående alternativ:
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ALTERNATIV 1

1. hingsten har lämnat ett flertal avkommor av betydelse.
2. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor.
3. avkommorna ska ha erhållit något av följande: Klass I exteriört, hopp- eller gångartsdiplom, ABpremiering eller ha tävlingsmeriter. Som riktlinje för tävlingsmeriters bedömning bör
avkommorna uppfylla något av nedanstående; deltagit minst två gånger i officiell ridtävling
med följande resultat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dressyr: med minst 62 % i lägst Lätt Dressyr/Breeders Trophy eller motsvarande
Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,20/Breeders Trophy eller motsvarande
Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i 1.00m/Breeders Trophy eller motsvarande
Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
Körning: 0 hinderfel lätt klass
Distans: Godkända kilometer i lätt klass
Motsvarande prestation som bedöms av SAAF:s avelskommitté vara likvärdig

6.5.4.2

ALTERNATIV 2

1. hingsten har lämnat få men betydelsefulla avkommor av märkbart hög kvalitet och med hög
prestationsgrad.
2. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor.
3. merparten av avkommorna ska ha erhållit något av följande: Klass I exteriört, hopp- eller
gångartsdiplom, AB-premiering eller ha tävlingsmeriter. Den större andelen av avkommorna
bör ha tävlingsmeriter och som riktlinje för bedömning bör avkommorna uppfylla något av
nedanstående; deltagit minst två gånger i officiell ridtävling med följande resultat:
a) Dressyr: med minst 62 % i lägst Msv
b)
c)
d
e)
f)
g)

Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,30
Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC*
Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
Motsvarande prestation som bedöms av SAAF:s avelskommitté vara likvärdig

Avelsvärdeklass A kan utdelas postumt.
6.5.5 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS ELIT
Tilldelas hingst som är införd i Riksstambok, klass A.
För hingst som är införd i Riksstambok, klass B krävs minst fem bedömningsbara avkommor.
Avelvärdering sker enligt något av nedanstående alternativ:
6.5.5.1

ALTERNATIV 1

1. hingsten har lämnat ett flertal avkommor av betydelse av märkbart hög kvalitet och med hög
prestationsgrad såväl avelsmässigt som tävlingsmässigt.
2. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel.
3. flertalet avkommor har erhållit Klass I, exteriört, hopp- eller gångartsdiplom, AB-premiering
eller tävlingsmeriter. Ett antal av avkommorna ska ha tävlingsmeriter och som riktlinje för
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bedömning bör avkommorna uppfylla något av nedanstående; deltagit i minst två gånger i
officiell ridtävling med följande resultat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dressyr: med minst 62 % i lägst S:t George
Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,30
Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC**
Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
Motsvarande prestation som bedöms av SAAF:s avelskommitté vara likvärdig

6.5.5.2

ALTERNATIV 2

1. hingsten har lämnat få men betydelsefulla avkommor av märkbart hög kvalitet och med hög
prestationsgrad såväl avelsmässigt som tävlingsmässigt.
2. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor.
3. den större andelen av bedömda avkommorna har erhållit Klass I exteriört, hopp- eller
gångartsdiplom, AB-premiering eller tävlingsmeriter. Ett flertal av avkommorna ska ha meriter
motsvarande Alternativ, 1 varav en avkomma bör ha tävlingsmeriter som uppfyller något av
nedanstående av nedanstående: deltagit i minst två gånger i officiell ridtävling med följande
resultat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dressyr: med minst 62 % i lägst Intermediare II
Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,40
Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC***
Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
Körning: 0 hinderfel svår klass
Distans: Godkända kilometer i svår klass
Motsvarande prestation som bedöms av SAAF:s avelskommitté vara likvärdig

Avelsvärdeklass ELIT kan utdelas postumt.
6.5.6 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS D
Hingsten har avslutat sin individprövning utan att nå ett godkänt resultat vare sig i prestationsprov
eller efter tävlingsmeritering.

6.5.7 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS INT
Hingst som importeras efter ordinarie avelsvärderingstillfälle kan tilldelas interimistiskt godkännande
om den skulle vara berättigad till avelsvärdeklass B eller AB. Denna avelsvärdeklass har giltighet fram
till nästa officiella avelsvärderingstillfälle.

6.6 TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS FÖR STO
6.6.1 METOD
Sto kan erhålla avelsvärdeklass B, AB, A och ELIT genom något av följande metoder:
Metod för avelsvärdeklass B och AB:
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1. Individprövning av sto 4 år eller äldre med genomfört prestationsprov som uppvisar godkänd
angloarabisk avkomma lägst klass II.
2. Individprövning av sto med tävlingsmeritering som uppvisar godkänd angloarabisk avkomma
lägst klass II. Exteriörbedömning ska göras men hopp- och gångartsbedömning kan ersättas
med tävlingsprestationer på lätt klass-nivå eller godkända av SAAF:s avelskommitté att
motsvara lätt klass-nivå.
3. Individprövning av sto som är avelsvärderad i annat land.
4. Individprövning av sto som är godkänt för svensk eller internationell angloarabavel genom
annan stambok.
Metod för avelsvärdeklass A och ELIT:
1. Avelsvärdering genom avkommeprövning av sto som genomfört godkänd individprövning
och finns i Riksstamboken klass A
2. Avelsvärdering genom avkommeprövning av sto som listats i Riksstamboken klass B
6.6.2 DIPLOM
3-och 4 års-ston kan erhålla diplom i löshoppning/uppsutten hoppning och gångarter under ryttare.
Dokumentationen tillgodoräknas stoet i samband med Individprövning, då avkomma motsvarande
rasvisa krav finns bedömd.
6.6.3 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS B
Stoet ska vid individprövning ha
1. uppnått lägst klass II Exteriört.
2. genomfört prestationsprov eller motsvarande med lägst klass III.
3. bevisat sitt avelsvärde genom något av nedanstående:
a. visats med angloarabisk avkomma av godtagbar kvalitet (lägst klass II) vid sidan
b. äldre angloarabisk avkomma av godtagbar kvalitet (lägst klass II) visad vid samma tillfälle
c. intyg om äldre avkommas meriter vid tidigare avelsvärdering (lägst klass II)
d. intyg om äldre avkommas meriter vid tävling lägst motsvarande lätt klass
6.6.3.1

BEDÖMNING AV AVKOMMA

Godtagbar kvalitet på avkomma är avkomma av lägst klass II exteriört (60 poängskala) och som har
bedömts vid något av nedanstående:
• Bedömning av föl och unghästar 1 - 2 år
• Prestationsprov för ston och avkommebedömning för tre år och äldre hästar
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6.6.4 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS AB
Stoet ska vid individprövning ha
1. erhållit klass I Exteriört tillsammans med diplom i löshoppning/uppsutten hoppning eller
gångarter, eller
2. ha tävlingsmeriter i någon disciplin motsvarande lätt klass-nivå (d.v.s. minst två starter med
godkända prestationer inom sin gren), eller
3. motsvarande prestation som bedöms av SAAF:s avelskommitté vara likvärdig
4. bevisat sitt avelsvärde genom något av nedanstående:
a. visats med angloarabisk avkomma av godtagbar kvalitet (lägst klass II) vid sidan
b. äldre angloarabisk avkomma av godtagbar kvalitet (lägst klass II) visad vid samma tillfälle
c. intyg om äldre avkommas meriter vid tidigare avelsvärdering (lägst klass II)
d. intyg om äldre avkommas meriter vid tävling lägst motsvarande lätt klass
För bedömning av avkomma se Krav för avelsvärdeklass B.

6.6.5 KRAV FÖR TILLDELNING AV AVELSVÄRDEKLASS A
Tilldelas sto som är infört i Riksstambok.
Stoet ska ha minst tre visade avkommor som motsvarar rasvisa krav eller ha avkomma med
prestationer på lägst medelsvår nivå oavsett disciplin eller ha motsvarande prestation som bedöms av
SAAF:s avelskommitté vara likvärdig. Stoet tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för
angloarabavel.
Avelsvärdeklass A kan utdelas postumt
6.6.6 KRAV FÖR ERHÅLLANDE AV AVELSVÄRDEKLASS ELIT
Tilldelas sto som är infört i Riksstambok, klass A.
Stoet ska ha fler än tre visade avkommor som motsvarar rasvisa krav eller ha mer än en avkomma med
prestationer på lägst medelsvår nivå oavsett disciplin eller har motsvarande prestation som bedöms
av SAAF:s avelskommitté vara likvärdig. Stoet tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för
angloarabavel.
Avelsvärdeklass ELIT kan utdelas postumt
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BILAGA 1: BERÄKNING AV ANDEL ARABISKT FULLBLOD
Procentsatsen av arab eller engelskt fullblod beräknas utifrån hur det engelska och arabiska fullblodet är
initialt är korsade med varandra. 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.
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BILAGA 2: FÖRKLARING AV SEKTIONSINDELNING I SVENSK STAMBOK FÖR
ANGLOARAB
SEKTION I
Sektion I *AA*: Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod på 25,00 % eller mer. 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 %. 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.
Sektion II inregistrerar hästar:
a) vars stamtavla innehåller 15 hästar av 16 i 4: e generationen inskrivna 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. I databasen
anges AA för angloarab med tillägg av andel arabblod.
Sektion II AC: Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod mindre än 25,00 %. I databasen
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.
I databasen anges AA för angloarab med tillägg av andel arabblod.
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BILAGA 3: SKILLNAD MELLAN SEKTION III 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.
I databasen anges DSAA för angloarab med tillägg av andel arabblod.
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BILAGA 4: 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:

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

AA sektion III. DSAA. Annat
DSAA. Annat Inslag av annat blod
Annat blod blod 12,5-25%.
blod 25-50%.
med mer än 50%.
6,25-12,5%.
Arabhalt
Arabhalt 12,5%
Arabhalt 12,5%
Arabhalt 12,5%
12,5%

* AA * (x)
sektion I

* AC * (x)
sektion I

AA (x)
sektion II

AC (x)
sektion II

ARAB (ox)

PS (xx)

Shagyaarab
som är 50 %
arab

* AA * (x)
sektion I

* AA *

* AA*/ * AC*

AA

AA / AC

* AA*

* AA*/ * AC*

AA sektion III

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

* AC * (x)
sektion I

* AA*/ * AC*

* AC *

AA / AC

AC

* AA *

* AC *

AA sektion III

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

AA (x)

AA

AA / AC

AA

AA / AC

AA

AA / AC

AA sektion III

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

AC (x) sektion
II

AA / AC

AC

AA / AC

AC

AA

AC

AA sektion III

AA / AC

AA sektion III

AA sektion III

AA sektion III

ARAB (ox)

* AA*

* AA *

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)

PS (xx)

* AA*/ * AC*

* AC *

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

Shagyaarab
som är 50%
arab

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

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)

AA
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BILAGA 5: PROTOKOLL INDIVIDPRÖVNING
SVENSKA
ANGLOARABFÖRENINGEN

Protokoll vid bedömning av

EXTERIÖR

Häst:
namn

Kat.nr.

Reg.nr:

Bedömn.plats:

Placering

År

Klass

Domare:

Varje grupp betygsätts med poäng från 0 till 10 (ej decimaler).

OMDÖMEN
A. TYP
Storlek
Format
Grovlek
Harmoni
Övrigt:

Betyg

B.HUVUD, HALS, BÅL, M.M.
Huvud
Hals
Manke
Bog
Rygg, länd
Bål
Kors
Bringa
Övrigt:

Betyg

C. EXTREMITETER OCH RÖRELSERNAS KORREKTHET
Leder, skenor

ALLMÄNT

Kotor
Hovar

RÖRELSERNAS

Framben

KORREKTHET

Bakben

FRAMBEN

Framifrån
Från sidan

BAKBEN

Bakifrån
Från sidan

Övrigt:

Betyg

43

Avelsföreningen för
Specialhästraser

ASHR:s Avelsprogram,
rasspecifikt för angloarab
Bilaga

D.RÖRELSEMEKANIK I SKRITT
Steglängd
Takt
Rörlighet
Övrigt:

Betyg

E.RÖRELSEMEKANIK I TRAV
Lätthet
Steglängd
Takt
Rörlighet
Övrigt:

Betyg

F. RÖRELSEMEKANIK I GALOPP
Steglängd
Takt
Balans
Energi
Bärighet
Bakbensaktivitet
Övrigt:

Mankhöjd:

Betyg

cm

Skenbensomfång:

cm

Slutomdöme och anteckningar:

Poängsumma:

Medelbetyg:

Underskrift:

SVENSKA
ANGLOARABFÖRENINGEN
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Protokoll vid bedömning av

HOPPNING

Häst:
namn

Kat.nr.

Reg.nr:

Bedömn.plats:

Placering

År

Klass

Domare:

10 = utmärkt; 9 = mkt bra; 8 = bra; 7 = ganska bra; 6 = tillfredställande, 5 = nöjaktig; 4 = otillfredsställande;
3 = ganska dålig; 2 = dålig; 1 = mkt dålig; 0 = ej utförd.
Avvikelser från betyg 6 och 7 skall motiveras.

A. TEKNIK OCH FÖRMÅGA

FÖRTJÄNSTER OCH BRISTER

BETYG

Kapacitet
Rytm
Balans
Taxering
Framåtbjudning
Ryggverkan
Benteknik
Reaktionsförmåga
Rättar sig
Spänst
Övrigt
Anteckningar och omdömen:

B. TEMPERAMENT OCH
ALLMÄNT INTRYCK

FÖRTJÄNSTER OCH BRISTER

Uppmärksamhet
Samarbetsvilja
Förtroende
Sinnelag
Spänning
Övrigt

Anteckningar och omdömen:

Ryttarens inverkan på provet:

Underskrift:
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Protokoll vid bedömning av

LÖSHOPPNING

Häst:
namn

Kat.nr.

Reg.nr:

Bedömn.plats:

Placering

År

Klass

Domare:

10 = utmärkt; 9 = mkt bra; 8 = bra; 7 = ganska bra; 6 = tillfredställande, 5 = nöjaktig; 4 = otillfredsställande;
3 = ganska dålig; 2 = dålig; 1 = mkt dålig; 0 = ej utförd.
Avvikelser från betyg 6 och 7 skall motiveras.

A. TEKNIK OCH FÖRMÅGA

FÖRTJÄNSTER OCH BRISTER

BETYG

Kapacitet
Rytm
Balans
Taxering
Framåtbjudning
Ryggverkan
Benteknik
Reaktionsförmåga
Rättar sig
Spänst
Övrigt
Anteckningar och omdömen:

B. TEMPERAMENT OCH
ALLMÄNT INTRYCK

FÖRTJÄNSTER OCH BRISTER

Uppmärksamhet
Samarbetsvilja
Förtroende
Sinnelag
Spänning
Övrigt

Anteckningar och omdömen:

Förarens inverkan på provet:

Underskrift:
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Protokoll vid bedömning av

GÅNGARTER

Häst:
namn

Kat.nr.

Reg.nr:

Bedömn.plats:

Placering

År

Klass

Domare:
10 = utmärkt; 9 = mkt bra; 8 = bra; 7 = ganska bra; 6 = tillfredställande, 5 = nöjaktig; 4 = otillfredsställande;
3 = ganska dålig; 2 = dålig; 1 = mkt dålig; 0 = ej visad.
Avvikelser från betyg 6 och 7 skall motiveras.

A. MEKANIK

FÖRTJÄNSTER OCH BRISTER

BETYG

Steglängd
Takt
SKRITT

Rörlighet
Spänning
Påskjut
Övrigt
Steglängd
Takt

TRAV

Balans
Rörlighet
Påskjut
Övrigt
Steglängd
Takt

GALOPP

Balans
Energi
Bärighet
Övrigt

MEDELBETYG
B. ALLMÄNT INTRYCK
Framåtbjudning
Samarbetsvilja
Utvecklingsbarhet
Övrigt
Ryttarens inverkan på provet:
Anteckningar och omdömen:

Underskrift:
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