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Introduktion
SH är av Jordbruksverket erkänd avelsorganisation och godkända att föra avelsprogram
för Kigermustang.
I detta avelsprogram finns rasbeskrivning, stamboksindelning och vilka krav som ställs
för att kunna införas i grundstambok och eventuell riksstambok samt de rasvisa krav
som gäller vid avelsvärdering av hingstar och ston.
Övergripande regler för SH:s arbete gällande registrering, passutfärdande och
avelsvärdering av hästar för de raser där SH bedriver avelsarbete framgår i Plan och
riktlinjer för SH:s godkännande som avelsorganisation.
Vidare framgår i Plan och riktlinjer de skyldigheter och rättigheter som var och en som
deltar i ett avelsprogram ska känna till.

Stamboken
RAS

Kigermustang.

SYFTE

Avelsprogrammets syfte är att bevara och förbättra rasen.

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Avelsprogrammets arbete bedrivs i Sverige.

A. RASBESKRIVNING
Typ: Varmblod. Kigermustangen är kompakt med ett distinkt utseende; djup bringa och
kort rygg, ädel och barock till typen och med runda kroppskonturer. Rasen
karaktäriseras av en elegant och samlad skepnad med stolt uppsyn. Proportionerna ska
vara väl balanserade och rörelserna ska vara lätta och vägvinnande. Kigermustangen
ska ha ett starkt och kompakt skelett, välutvecklade leder och senor samt blank hårrem.
Färg, tecken:
Brunblack, musblack och rödblack är önskvärt men även brun och svart förekommer och
är godkänt.
Tydliga primitiva tecken (ål, zebraränder på ben, ränder/strimmor på huvud/bål, och
grepp vid manke) är önskvärt.
Alla färgvarianter ska ha ljusare öronhår. Många Kigermustanger har vita tecken, men
dessa är icke önskvärda och ska i omåttlighet leda till diskvalificering. Vita tecken på
benen får maximalt nå en omfattning av 3/4 strumpa och i huvudet bläs men ej lykta.
Huvud: Medelstort. Balanserat uttryck men inte överdrivet ädelt, fin struktur och
mejslat, konformat från käken fram emot nosen. Profilen kan vara rak eller något
konvex. Bred, jämn underkäke, medelstor fin mule med små och fasta läppar och
medelstora näsborrar. Öronen är placerade brett isär, inböjda i toppens insida och inger
ett vaket intryck.
Hals: Medellängd, väl välvd, skarpt skuren vid struphuvudet, mjukt förenad med bogen
och relativt djup i bogspetsen. Aldrig spetsig mankam.
Bål: Oval med väl välvda revben. Bröstbenet/sternum ska ej vara utstående. Bra
sadelläge. Kort rygg. Kraftig men måttligt musklad bog. Bogpartiet är långt med en
lutning på 45-50º och förenad med den väl definierade, men inte allt för höga manken.
Manken är något högre än korset.
Framben: Frambenen ska vara placerade måttligt isär. Sett framifrån ska benen vara
smala och raka. Sett från sidan ska benen vara breda och seniga. Skenbenen är korta till
medellånga. Kotleder ska inte vara runda, utan ganska breda. Karleder ska vara jämna
och starka och av medellängd och lutningen ska korrelera med bogens lutning.
Minimalt med hovskägg.
Länd och bakdel: Bakbenen ska vara raka och placerade så att hästen, med lätthet,
vänder på bakdelen med bakbenen under sig. Höfterna ska vara rundade. Länden ska
vara något rundad mot en medellågt ansatt, väl buren svans. Muskler i höft- och lårben

ska vara långa och seniga. Haserna ska vara breda och jämna. Skenbenen är korta till
medellånga, breda och jämna med senor väl avgränsade från benet. Minimalt med
hovskägg.
Hovar: Medelstora. Mycket hårda och kompakta, fördjupad sula/stråle. Tenderar att vara
runda till ovala med tjock hovvägg. Mörk färg önskvärt.
Rörelser: Luftiga, lätta. Tendens till höga frambensrörelser.
Storlek: Storleken varierar mellan 137-163 cm, önskvärt 142-158 cm.
Temperament: Kigermustangen är en varmblodshäst. Den ska vara lätthanterlig, positiv,
samarbetsvillig och ha ett gott sinne.

B. AVELSMÅL

Målet är att avla Kigermustanger som till sin typ uppfyller ursprungslandets
rasbeskrivning. En häst som med sin ändamålsenliga exteriör, sitt goda temperament
och sina atletiska egenskaper lämpar sig för alla ridsportens grenar.

C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

C1. Identitet
Samtliga individer i hästens härstamning ska kunna spåras tillbaka till vildfångade
hästar med frysmärkning i kombination med certifikat från BLM11 där första fångstplats
verifieras till Kiger HMA2 eller Riddle Mtn. HMA, Oregon, USA.
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:
•
Hästpass från inom EU godkänd avelsorganisation eller registerförande förening
där identiteten är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär.
•
Signalementsbeskrivning och chipmärkning vid sidan av modern innan
födelseårets slut eller inom 6 månader från födelsen, beroende på vilket som
inträffar sist samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i original
•
Signalementbeskrivning och chipmärkning samt DNA-typning av aktuell häst och
härstamningsverifiering mot far och mor.
Registreringsbevis från Kiger Horse & Registry USA (KHAR) ska alltid bifogas i original,
vilket sedan återsänds.
C2. Identitetsnummer
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är raskoden 50, de två följande
siffrorna är de två sista siffrorna i hästens födelseår och de sista fyra siffrorna är
löpnummer.

D. AVELSDJUR

I Sverige finns 39 kigermustanger införda i den svenska stamboken. 2017 betäcktes 6
ston. En viss import sker från framförallt USA.

1
2

BLM, Bureau of Land Management. Myndighet i USA som bl.a. ansvarar för alla vilda mustanger.
HMA, Herd Management Area. Benämningen på ett område, reservat, för vilda hästar och åsnor.

E. STAMBOKSINDELNING
Stamboken består av ett huvudavsnitt med två avdelningar.
GRUNDSTAMBOK
Avdelning 1
Häst som i alla härstamningsled kan härledas tillbaka till vildfångade hästar från Kiger
HMA eller Riddle Mtn. HMA. Denna avdelning motsvarar KHAR:s Traditional division.
Hästar i denna avdelning tilldelas löpnummer 1-7000.
Avdelning 2
Häst som i alla härstamningsled kan härledas tillbaka till hästar från HMA -områden i
staten Oregon, USA. Häst som inte uppfyller rasstandarden gällande färg eller vita
tecken registreras i denna avdelning. Denna avdelning motsvarar KHAR:s Appendix
division.
Hästar i denna avdelning tilldelas löpnummer 7001-9999.

F. MODERSTAMBOK

Detta är en originalstambok baserad på reglerna för KHAR- Kiger Horse Association &
Registry i USA. SH håller sig med hjälp från Svenska Kigermustangföreningen
informerad om förändringar i den amerikanska stambokens regelverk.

Avelsvärdering av Kigermustang
Allmänna bestämmelser
Övergripande regler gällande avelsvärdering framgår i Plan och riktlinjer.

Avelsvärdering hingstar
INDIVIDPRÖVNING
Hingst, 3 år eller äldre införd i svensk grundstambok avd I är visningsberättigad.
Mått:
Mankhöjden varierar mellan 137 – 163 cm. Önskvärd mankhöjd är mellan 142-158 cm.
Hingst som är under 137 cm eller över 163 cm kan inte erhålla högre poäng än 7 p på
rastypen. Mankhöjd, bröstomfång samt skenbensomfång ska mätas.
Färg
Brunblack, musblack och rödblack är önskvärt men även brun och svart förekommer och
är godkänt.
Tydliga primitiva tecken (ål, zebraränder på ben, ränder/strimmor på huvud/bål, och
grepp vid manke) är önskvärt. Man och svans skall vara ymniga och gärna tvåfärgade.
Vita tecken kan förekomma men är ej önskvärda. Stickelhår är godkänt, vita tecken på
benen får maximalt nå en omfattning av 3/4 strumpa och på huvudet godkänns bläs
men ej lykta.
Hälsotillstånd
Hingsten ska vara veterinärt godkänd enligt Plan och riktlinjer.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Bruksprov
Hingstar sex år och äldre ska genomföra godkänt ridprov enligt grundkrav för att
tilldelas avelsvärdeklass.
Avelsvärdesklasser
G
Tilldelas 3-årig hingst som erhåller minst 38 poäng exteriört, ingen
delpoäng under 7.
GB
Hingsten uppfyller minimikrav för kvalitetsklass G och har utfört godkänt
bruksprov eller innehar tävlingsmeriter i officiell tävling.
GM
Hingst som erhållit minst 41 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7, minst
8 poäng på rastyp, och har godkänt bruksprov.

Avelsvärdering ston
Sto, 3 år eller äldre införd i svensk grundstambok avd I är visningsberättigad.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt Plan och riktlinjer.
Mått
Mankhöjden varierar mellan 137–163 cm, önskvärd mankhöjd är 142-158 cm. Sto som
är under 137 cm eller över 163 cm kan inte erhålla högre poäng än 7 på rastypen.
Mankhöjd, bröstomfång samt skenbensomfång ska mätas.
Färg
Brunblack, musblack och rödblack är önskvärt men även brun och svart förekommer och
är godkänt.
Tydliga primitiva tecken (ål, zebraränder på ben, ränder/strimmor på huvud/bål, och
grepp vid manke) är önskvärt. Man och svans skall vara ymniga och gärna tvåfärgade.
Vita tecken kan förekomma men är ej önskvärda. Stickelhår är godkänt, vita tecken på
benen får maximalt nå en omfattning av 3/4 strumpa och på huvudet godkänns bläs
men ej lykta.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under
7.
Bruksprov:
Bruksprov är frivilligt. Sto 3 år eller äldre kan utföra enkelt ridprov enligt Plan och
riktlinjer.
Individprövning
G
Tilldelas sto som erhållit minst 35 poäng exteriört. Ingen delpoäng under 6.
GB
Stoet uppfyller minimikrav för kvalitetsklass G och har utfört godkänt bruksprov eller
innehar tävlingsmeriter i officiell tävling.
GM
Sto som erhållit minst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7, minst 8 poäng på
rastyp, och har godkänt bruksprov.

