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Introduktion
SH är av Jordbruksverket erkänd avelsorganisation och godkända att föra avelsprogram
för Shagya-arab.
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

Shagya-arab

SYFTE

Avelsprogrammets syfte är att förbättra och bevara rasen.
GEOGRAFISKT OMRÅDE
Avelsprogrammets arbete bedrivs i Sverige.

A. RASBESKRIVNING

Enligt Internationale Shagya-Araber Gesellschaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung
RZBO.
Exteriör
Färg: Skimmel, brun, svart, fux.
Allmänt intryck och typ: Shagya-araben ska vara en vacker, elegant och harmonisk
ridhäst, med distinkt arabtyp. Typiskt för rasen är fin hårbeklädnad och silkeslen man
och svans, samt arabtypiskt huvud och kropp. Avelshingstar och avelsston ska uppvisa
en tydlig könskaraktär, varvid hänsyn ska tas till den arabiska hästens sena utveckling.
Icke önskvärt är avelsdjur med svagt utpräglad rastyp och/eller svag könskaraktär.
Huvud: Önskvärt är ett litet, torrt och välmodellerat huvud med konkav eller rak
nosrygg. Ögonen ska vara stora och mörka och de ska vara placerade långt från
varandra. Näsborrarna ska vara mörka, stora och ska lätt kunna vidgas. Huvudet ska
vara väl ansatt på halsen och utrymmet mellan ganascherna ska vara tillräckligt stort.
Hästens tandställning ska vara korrekt.
Icke önskvärt är ett stort, tungt, grovt huvud, små ögon, ögon placerade alltför högt
eller alltför långt åt sidan, trång käftgrop och alla former av felaktiga
tandställningar.
Hals: Önskvärt är en lång, ädel ridhästhals med ett väl ansatt huvud med smidig
övergång mellan huvud och hals såväl upptill (nacken) som nedtill (struplinjen) och en
välvd hals.
Icke önskvärt är en alltför högt eller alltför lågt ansatt hals, liksom en utpräglad
underhals. Särskilt en kort, grov hals ska bedömas negativt.
Bog och sadelläge: Önskvärt är en lång, välliggande bog och en väl markerad och
tillräckligt lång manke.
Icke önskvärt är en kort, omarkerad, brant bog, en alltför omarkerad och kort eller
mycket hög och spetsig manke.
Rygg: Önskvärt är en väl sluten bål och en medellång, harmonisk, välmusklad ej alltför
rak rygg, vilket möjliggör en elastisk ryggverksamhet.
Icke önskvärt är en mycket kort eller en mycket lång rygg och en matt rygg med svagt
eller spänt/välvt njurparti.

Kors: Önskvärt är ett långt och inte alltför sluttande kors.
Icke önskvärt är ett alltför platt (horisontellt) eller mycket stupande eller kort kors.
Extremiteter: Önskvärt är torra, välmusklade framben med väl markerade ledgångar.
Bakbenen ska vara korrekt vinklade med god inskening och breda hasor. Kotorna ska
vara elastiska och medellånga.
Icke önskvärt är alla felaktiga benställningar, svag muskulatur, alltför korta eller alltför
långa, alltför upprätta och alltför veka kotor, alltför vinklad eller alltför rak has, samt att
överarmen är vriden så att armbågen pekar inåt.
Hovar: Önskvärt är välformade och välproportionerliga hovar.
Icke önskvärt är alla felaktiga hovformer liksom alltför trånga, små, stumma eller vida
hovar och utflytande trakter.
Rörelsernas korrekthet: Önskvärt är korrekta rörelser på en rak linje sett framifrån.
Icke önskvärt är samtliga avvikelser från ett korrekt rörelseschema, exempelvis nystande,
biljardering eller ojämn gång, liksom instabila leder.
Skritt: Önskvärt är en taktmässig, regelbunden fyrtaktig skritt, som är energisk, lösgjord
och vägvinnande.
Icke önskvärt är en ej taktmässig skritt eller en skritt med stört rörelsemönster
(passgång), kort, markbunden eller stel skritt.
Trav: Önskvärt är en taktmässig (tvåtaktig) trav med god energi, bra påskjut och där
bakbenen tydligt sätts in under hästens tyngdpunkt, vägvinnande och med utmärkt
schwung och elasticitet, samt ett tydligt svävmoment.
Icke önskvärt är en ej taktmässig trav eller en trav utan energi, kort med dålig bogfrihet,
flacka rörelser utan schwung eller en trav där hästen är låst i sina rörelser.
Galopp: Önskvärt är en taktmässig (tretaktig), energisk, kraftfull, stolt, schwungfull, rund
och elastisk galopp ”i uppförsbacke“.
Icke önskvärt är en ej taktmässig galopp, överilad galopp och markbundna, korta, flacka
rörelser utan schwung.
Hoppning: Önskvärt är en mycket hoppglad, modig häst med god hoppförmåga, bra
frambensteknik (välvinklade framben) och bra bakbensteknik (”öppnar upp sig” korrekt)
samt en elastisk och väl välvd rygg (bascule) över hindret. Dessutom är det önskvärt
med en optimal taxeringsförmåga och en utmärkt teknik.
Icke önskvärt är en häst som är ovillig, rädd eller okontrollerad vid hoppning, som
hoppar med hängande framben, hög huvudställning i språnget, indragna bakben eller
en låst och rak rygg.
Ridbarhet: Önskvärt är för ryttaren angenäma rörelser, där ryttaren kan följa hästen väl,
med god ryggverksamhet hos hästen, samt ett uppmärksamt, lätt, stadigt stöd, att
hästen tuggar nöjt på bettet med tillräcklig salivproduktion, en god framåtbjudning och
god läraktighet.
Icke önskvärt är stötiga och för ryttaren obekväma rörelser, en spänd häst som ej
kommer till lösgjordhet, som är motspänstig och går mot handen, är okänslig, klumpig,
trög, hård i munnen eller med tungfel, med ett alltför slött eller alltför häftigt
temperament och som inte har lätt för att lära.
Inre egenskaper: Önskvärt är ett förtroendefullt och trevligt uppträdande i stallet, samt
ett lugnt och tryggt uppträdande utanför stallet, ett stabilt temperament och god
hanterbarhet vid ovanliga händelser och stressmoment.

Icke önskvärt är ett falskt, lömskt uppträdande i stallet, oroligt och ängsligt uppträdande
mot människor samt panikartade, okontrollerbara reaktioner vid ovanliga händelser och
stressmoment.
Sundhet: Önskvärt är en robust, sund, långlivad häst med god fruktsamhet. Önskvärt är
även uthållighet och anspråkslöshet.
Shagya-araben ska dessutom vara fri från ärftliga fel, sjukdomar i extremiteterna såsom
Podotrochlose (strålbenshälta) OCD (osteochondros), spatt och artros i hovleden, liksom
luftvägssjukdomar.

B. AVELSMÅL

Enligt Internationale Shagya-Araber Gesellschaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung RZBO.
Shagya-araben härstammar från de österrikiska och ungerska stuterierna Babolna,
Mezöhegyes och Radautz, och är en vidareutveckling på internationell basis av den
”arabiska hästen”. Avelsmålet är en långlinjerad, rejält byggd och relativt stor arabisk
häst, lämplig både som ädel rid- och körhäst, för alla och envar. Avelsmålet ska uppnås
genom renrasavel, med möjlighet att tillföra gener från arabiskt fullblod.

C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

C1. Identitet
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:
•

•

•

•

Signalementsbeskrivning och chipmärkning vid sidan av modern innan födelseårets
slut eller inom 6 månader från födelsen, beroende på vilket som inträffar sist,
korrekt rapporterad betäckningsrapport i original, samt härstamningsverifiering med
DNA mot far och mor.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning samt härstamningsverifiering med DNA
mot far och mor. Om hästen inte är identifierad vid sidan av modern under
födelseåret måste åldern verifieras enligt tänder av en veterinär.
Utländsk originalhandling av officiell status, signalementsbeskrivning och
chipmärkning samt DNA-typning av aktuell häst (krav på DNA-typning gäller ej för
importerad valack).
Hästpass från inom EU godkänd avelsorganisation, där identiteten är kontrollerad av
SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär samt DNA-typning av aktuell häst (krav på
DNA-typning gäller ej för importerad valack).

Vid behov av professionell översättning av originalhandling ombesörjes och bekostas
detta av hästägaren.
C2. Identitetsnummer
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första siffrorna är raskoden 14, de två
följande siffrorna är de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är
löpnummer.

Löpnummer Grundstambok avdelning I a: 0001-0999
Löpnummer Grundstambok avdelning I b: 1001-1999
Löpnummer Grundstambok avdelning II: 2001-2999
Löpnummer Grundstambok avdelning III: 9001-9999

D. AVELSDJUR

Uppskattningsvis finns ca 3 000 Shagya-araber i världen.
Länder med, av ISG, godkänd Riksstambok är:
Bulgarien, Colombia, Danmark, Frankrike, Israel, Nederländerna, Norge, Rumänien,
Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Venezuela och
Österrike. Shagya-araber finns t ex också i följande länder: Irland, Italien, Polen,
Ryssland och Storbritannien.
I Sverige finns 240 hästar införda i stamboken till och med 2018-10-01, men antalet
avelsdjur är få och endast enstaka betäckningar sker. En viss import sker från framförallt
Europa.

E. STAMBOKSINDELNING

E1. Härstamningskrav
Enligt Internationale Shagya-Araber Gesellschaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung RZBO:
Berättigade för stambokföring är hästar som uppfyller kraven i avelsprogrammet, d.v.s:
•

•

de vars ursprung kan spåras tillbaka både på faders- och moderssidan till de
statliga och privata ungerska och österrikiska stuterierna Bábolna, Mezöhegyes
och Radautz, och som är införda i eller är berättigade att införas i en av ISG
godkänd Riksstambok.
de vars ursprung uppfyller ovanstående krav, om fadern eller modern är arabiskt
fullblod (ox), vilka som regel är godkända av WAHO och uppfyller kraven för ISG:s
Rahmen-Zuchtbuchordnung (RZBO).

E2. Grundstambokens indelning
Grundstambok avd Ia och Ib.
I dessa avdelningar införes häst som uppfyller härstamningskraven för Shagya-arab
enligt E.1, och med minst 3 generationer fäder, d.v.s. far, farfar, morfar, farfarsfar,
farmorsfar, morfarsfar och mormorsfar som är införda i Hingstbok I eller dess bilaga.
Fadern ska vid betäckningstillfället vara införd i Hingstbok I eller dess bilaga.
För avd Ia gäller att minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara shagyaaraber (max 9 ox).
För avd Ib gäller att mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara
Shagya-araber (10 -15 ox).

Grundstambok avd II (även tidigare avd IIa)
I denna avdelning införs häst som uppfyller härstamningskraven enligt E.1, och har
någon eller några av far, morfar, morfarsfar eller mormorsfar som är införd/-a i
Hingstbok II eller dess bilaga. Minst 1 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara
shagya-arab/-er (0-15 ox).
Grundstambok avd III (tidigare IIb)
I denna avdelning införs häst som uppfyller härstamningskraven enligt E.1, men som ej
kan införas i Grundstambok avd Ia, Ib eller II. Fadern ska vara införd i Grundstambok.
Minst 1 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-arab/-er.
Sådan häst eller dess avkommor kan ej införas i Riksstamboken.
E3. Riksstambokens indelning
Enligt Internationale Gesellshaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung RZBO.
Hingstbok I
Motsvarar Hengstbuch I i RZBO
Minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Hingsten ska
vara införd i Grundstambok avd Ia. Båda föräldrarna måste vara införda i Hingst- resp
Stobok I eller dess bilagor. Erhållit en genomsnittspoäng på minst 7 och ingen delpoäng
under 5 vid avelsvärdering. Godkänt bruksprov inom angiven tid krävs för varaktigt
godkännande. Mankhöjd vid tidpunkten för avelsvärderingen, minst 154 cm.
Bilaga till Hingstbok I
Motsvarar Anhang zu Hengstbuch I i RZBO
Mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Hingsten
ska vara införd i Grundstambok avd Ib. Båda föräldrarna måste vara införda i Hingstresp Stobok I eller dess bilagor. Erhållit en genomsnittspoäng på minst 7 och ingen
delpoäng under 5 vid avelsvärdering. Godkänt bruksprov inom angiven tid krävs för
varaktigt godkännande. Mankhöjd vid tidpunkten för avelsvärderingen, minst 154 cm.
Här kan också arabiska fullblodshingstar (ox) införas om de är införda i av WAHO
godkänd stambok och genomfört godkänd avelsvärdering enligt ovanstående
bestämmelser. För dessa krävs ett godkänt bruksprov före införandet.
Hingstbok II
Motsvarar Hengstbuch II i RZBO
Minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Hingsten ska
vara införd i Grundstambok avd Ia. Båda föräldrarna måste vara införda i Hingst- resp
Stobok I eller dess bilagor. Erhållit en genomsnittspoäng lägre än 7 vid avelsvärdering
och/eller icke godkänt bruksprov, eller vid tidpunkten för avelsvärderingen har en
mankhöjd understigande 154 cm.
Bilaga till Hingstbok II
Motsvarar Anhang zu Hengstbuch II i RZBO

Mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara shagya-araber. Hingsten
ska vara införd i Grundstambok avd Ib. Båda föräldrarna måste vara införda i Hingstresp Stobok I eller dess bilagor. Erhållit en genomsnittspoäng lägre än 7 vid
avelsvärdering och/eller icke godkänt bruksprov, eller vid tidpunkten för
avelsvärderingen har en mankhöjd understigande 154 cm. Här kan också arabiska
fullblodshingstar (ox) införas om de är införda i av WAHO godkänd stambok och
genomfört godkänd avelsvärdering enligt ovanstående bestämmelser.
För dessa krävs ett godkänt bruksprov före införandet.
Stobok I - Huvudstobok
Motsvarar Stutbuch I (Hauptstutbuch) i RZBO
Minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Stoet ska vara
införd i Grundstambok avd Ia. Erhållit en genomsnittspoäng på minst 6 och ingen
delpoäng under 5 vid avelsvärdering. Fäder upp till och med 3:e generationen, d.v.s. far,
farfar, morfar, farfarsfar, farmorsfar, morfarsfar och mormorsfar ska vara införda i
Hingstbok I eller dess bilaga.
Bilaga till Stobok I
Motsvarar Anhang zu Stutbuch I i RZBO
Mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Stoet ska
vara införd i Grundstambok avd Ib. Erhållit en genomsnittspoäng på minst 6 och ingen
delpoäng under 5 vid avelsvärdering. Fäder upp till och med 3:e generationen, dvs far,
farfar, morfar, farfarsfar, farmorsfar, morfarsfar och mormorsfar ska vara införda i
Hingstbok I eller dess bilaga. Här kan också arabiska fullblodsston (ox) införas om de är
införda i av WAHO godkänd stambok och genomfört godkänd avelsvärdering enligt
ovanstående bestämmelser.
Stobok II
Motsvarar Stutbuch II (Stutbuch) i RZBO
Minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Stoet ska vara
införd i Grundstambok avd Ia eller II. Erhållit en genomsnittspoäng lägre än 6 vid
avelsvärdering och/eller har någon eller några av far, morfar, morfarsfar eller
mormorsfar som är införd/-a i Hingstbok II eller dess bilaga.
Bilaga till Stobok II
Motsvarar Anhang zu Stutbuch II i RZBO
Mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Stoet ska
vara införd i Grundstambok avd Ib eller II. Erhållit en genomsnittspoäng lägre än 6 vid
avelsvärdering och/eller har någon eller några av far, morfar, morfarsfar eller
mormorsfar som är införd/-a i Hingstbok II eller dess bilaga. Här kan också arabiska
fullblodsston (ox) införas om de är införda i av WAHO godkänd stambok och genomfört
godkänd avelsvärdering enligt ovanstående bestämmelser.

E4. Ursprungsregistrerade i annan stambok
Shagya-araber som är ursprungsregistrerade i annat land, i av ISG godkänd stambok,
införs i motsvarande avdelning i denna stambok.
E5. Byte av avdelning i stambok
Häst kan efter genomförd avelsvärdering byta från Grundstambok till Riksstambok. Häst
kan efter upprepad avelsvärdering eller för hingst med icke godkänt bruksprov byta
avdelning inom denna Riksstambok.

F. ORIGINALSTAMBOK

Detta är en stambok för Shagya-araber baserat på reglerna från Internationale
Gesellshaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung RZBO. SH håller sig med hjälp av Svenska
Shagya-arabföreningen informerad om förändringar i deras regelverk.

Avelsvärdering av shagya-arab
Allmänna bestämmelser
Övergripande regler gällande avelsvärdering framgår i Plan och riktlinjer.

Avelsvärdering hingstar
Hingst kan införas i Riksstambok efter individprövning enligt nedanstående krav.
Avelsvärdering för stambokföring kan ske när hingst är 3 år eller äldre och kan
upprepas, dock ej samma år.
INDIVIDPRÖVNING
Färg
Skimmel, brun, svart, fux.
Härstamning
Hingst ska vara införd i svensk grundstambok avd Ia eller Ib. (För att hingst ska kunna
införas i Hingstbok I eller i dess bilaga måste båda föräldrarna vara införda i Hingstresp. Stobok I eller i dess bilagor.)
Hingst av rasen arabiskt fullblod (ox) ska vara införd i av World Arabian Horse
Organizations (WAHO) godkänd stambok och registrerad i Sverige.
Hälsotillstånd
Hingst ska vara veterinärt godkänd enligt Plan och riktlinjer.
Mått
Hingst ska mätas avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång.
Mankhöjden måste vid avelsvärderingen vara minst 154 cm för att hingsten ska kunna
tilldelas avelsvärdesklass G eller högre
Exteriörbedömning
Hingst ska visas vid hand samt lös i ridhus.
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingst enligt 10-gradig skala och i följande
sju bedömningsgrupper:
Typ:
Rastyp och könskaraktär (samlat intryck), huvud, ögon,
utstrålning
Kroppsbyggnad:
Exteriör, hals, bog, överlinje inklusive manke och svansens hållning, bålens djup och bredd
Ben:
Benstommens styrka och grovlek, ledgångar,
benställning och rörelsernas korrekthet
Skritt:
Steglängd, takt (fyrtakt), energi och korrekthet
Trav:
Steglängd, schwung, elasticitet, takt (tvåtakt),
korrekthet
Galopp:
Steglängd, bakdelsaktivitet, takt (tretakt), korrekthet

Löshoppning:

Hopptalang, taxerings- och hoppförmåga,
ryggverksamhet

Löshoppningen genomförs enligt domarens anvisningar med hjälphinder 0,60 m högt
samt en oxer. Efter sex till åtta språng ska oxerns höjd ligga på max 1,20 m med en
maxlängd på 1,00 m. Hinderavstånd 6,70 - 7,20 m anpassas efter hingstens storlek och
galopp.
Observera att de angivna höjderna är maxhöjder och att hindren höjs i samråd med
ägaren/visaren. Hingsten kan om domaren så anser testas över högre hinder med
ägarens/ visarens medgivande.
• Hingst över 10 års ålder behöver inte löshoppa (bedöms då enligt 60poängsskala, lägst 42 poäng).
• Hingst som vid avelsvärdering erhållit lägst 49 poäng (bedömd med 70poängsskala) med en genomsnittspoäng på minst 7 och ingen delpoäng
under 5, kan inte få sin poäng sänkt vid upprepade bedömningar.
• Hingst som erhåller en genomsnittspoäng lägre än 7 vid avelsvärderingen,
inte fullföljer tävlingsmeriteringen eller vars mankhöjd är mindre än 154
cm vid avelsvärderingen är ej godkänd enligt rasvisa bestämmelser.
Shagya-arabhingst godkänd i annat ISG- land.
Hingst som är godkänd i annat ISG-land vars nationella Shagya-arabförening är
fullvärdig medlem i Internationale-Shagya-Araber Gesellschaft (ISG) ska vid varje
individprövningstillfälle inte poängbedömas utan endast erhålla verbal skriftlig
beskrivning och kan endast kasseras veterinärt.
Följande krav måste vara uppfyllda:
Hingsten ska vara införd i införd i Stallion-Book I eller Appendix to Stallion-Book I,
upprättad enligt ISG:s regelverk RZBO, likvärdig med SH:s Riksstambok Hingstbok I eller
i dess bilaga.
Avelsvärdesklasser
G
Tilldelas hingst som erhåller:
- lägst 49 poäng (70-poängsskala) exteriört inklusive löshoppning eller 42 poäng (60poängsskala) exteriört exklusive löshoppning, med en genomsnittspoäng på minst 7
och ingen delpoäng under 5 eller
- hingst som är exteriört godkänd i annat ISG-land enligt ovan. För att hingst ska kunna
införas i Hingstbok I eller dess bilaga måste mankhöjden vid avelsvärderingen vara
minst 154 cm.
Avelsvärdeklass G tilldelas endast under en begränsad period till dess godkänd
tävlingsmeritering är genomförd. För arabiska fullblodshingstar krävs ett godkänt prov
före användning till avelsändamål.

GB
Tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för avelsvärdeklass G och har genomfört
godkänd tävlingsmeritering eller bruksprov utomlands
Kvalitetsklasser
Ingen delpoäng under 5
Kvalitetsklass
I; genomsnittspoäng minst 7,5
II; genomsnittspoäng minst 7,0

50poängsskala
38 – 50
35 – 37

60poängsskala
45 – 60
42 – 44

70poängsskala
53 - 70
49 - 52

Tävlingsmeritering
Hingst som godkänts exteriört som 3-, 4- eller 5-åring ska utföra proven före utgången
av det kalenderår då hingsten uppnår 6 års ålder. Hingst som godkänts exteriört som 6åring eller senare ska utföra proven före utgången av det kalenderår som följer efter det
år då hingsten tilldelats avelsvärdeklass G.
Något av nedanstående alternativ ska uppfyllas:
Samtliga rids vid officiell tävling för häst, ”H”.
Alternativ 1:
Dressyr: 60 % av maxpoäng vid minst ett tillfälle i lägst klass Lätt B och
Hoppning: 0 hinderfel i grundomgång vid minst ett tillfälle i lägst klass 1.10/LB
(tidsfel godtas)
Alternativ 2:
Fälttävlan: Genomfört lägst 100 klass vid minst två tillfällen, med 60 % av maxpoäng i
dressyrprov samt 0 hinderfel i hoppningsprov och uthållighetsprov (tidsfel godtas).
Alternativ 3:
Dressyr: 60 % av maxpoäng vid minst tre tillfällen i lägst klass Lätt B.
Alternativ 4:
Hoppning: 0 hinderfel i grundomgång vid minst tre tillfällen i lägst klass 1.10/LB
(tidsfel godtas).
Alternativ 5:
Distansritt: Genomfört minst tre godkända ritter i lägst klass 50 km.
Alternativ 6:
För arabisk fullblodshingst kan ovanstående ersättas av galoppresultat med ett
handicaptal på minst 58 kg.

Alternativ 7:
Proven kan även avläggas i annat ISG-land enligt ”Tävlingsmeritering för importerad
hingst.
Hingst som inte fullföljer provet inom den föreskrivna tiden beviljas automatiskt ett
extra provår, men har inte betäckningstillstånd under tiden.
Tävlingsmeritering för importerad hingst
Tävlingsmeritering för importerad shagya-arabhingst eller arabisk fullblodshingst som
godkänts exteriört sker enligt ovanstående.
Kan ersättas med något av följande, avlagt i ett av ISG fullvärdigt medlemsland:
- motsvarande utländska tävlingsresultat
- godkänt bruksprov enligt ISG-modell
- att hingsten vid ett stationsbruksprov uppnått en totalpoäng på minst 80 eller en
delpoäng på minst 100 i något av proven ridbarhet eller hoppning
Kontroll och redovisning
För kontroll och redovisning av ovanstående resultat erhåller hingstägaren av SShF ett
så kallat ”Bruksprovskort” där tävlingssekretariatet på tävlingsplatsen fyller i resultatet,
vilket domaren intygar. Även protokoll från dressyrprov ska redovisas. Hingstägare som
saknar ”Bruksprovskort” ska verifiera resultat med resultatutskrift från Svenska
Ridsportförbundet (SvRF) eller motsvarande. Allt ska kunna verifieras och vid behov ska
anmälan kompletteras med översättningar till svenska. Insändes efter avslutat prov till
SH:s kansli för vidarebefordran till Avelsvärderingsnämnd.
Införsel av hingstsperma från annat ISG-land för semin
Det tillkommer alltid stoägaren att ta reda på de regler som gäller för införsel av
hingstsperma från annat ISG-land hos Statens Jordbruksverk (SJV), samt att själv
kontrollera och få verifierat att aktuell hingst är införd i Stallion-Book I eller Appendix
to Stallion-Book I, upprättad enligt ISG:s regelverk RZBO.
Förärvningspoäng
Vid beräkning av förärvningspoäng gäller något av alternativen för respektive poäng.
Bästa merit gäller, dvs. varje individ kan bara få en av nedanstående delpoäng.
Vid beräkning av poäng som underlag för hingstens eller stoets avelsvärdesklass läggs
avkommornas sammanlagda förärvningspoäng samman med hingstens/stoets egna
poäng.
G- eller GB -premierad hingst eller sto som uppfyller kraven för A kan direkt även
prövas för ELIT. Hingsten/stoet tillgodoräknas då A-poängen som eget värde i
beräkningen.
Poäng för hoppning, dressyr och fälttävlan ska förvärvas vid Elit, Nationell, Regional
eller Lokal tävling. Poäng för körning ska förvärvas vid Elit, Nationell, Regional eller

Lokal tävling och som dessutom är komplett med dressyr, maraton och precision.
Placeringspoäng avser totalresultatet, vilket medför att vid spannkörning en och samma
häst måste genomföra samtliga moment för att placeringspoäng ska räknas. Begreppet
internationell används i betydelsen mellanstatlig - utan geografisk begränsning - såsom
Världsmästerskap och andra tävlingar öppna för internationell elit.
Även utländska meriter kan ge förärvningspoäng i de fall meriterna kan anses
jämförbara med svenska resultat.
AVKOMMEPRÖVNING
Värdebokstav A (kan utdelas postumt)
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdeklass GB samt har lämnat minst 15
avkommor (minst 9 dygn gammalt föl) varav minst 10 med för rasen stamboksberättigad
härstamning. Av dessa 10 ska 3 ha minst 4 poäng vardera enligt ”Förärvningspoäng”.
Minimikrav för hingstens och avkommans sammanlagda förärvningspoäng är 40.
Värdebokstav ELIT (kan utdelas postumt)
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdeklass GB samt har lämnat minst 25
avkommor (minst 9 dygn gammalt föl) varav minst 15 med för rasen stamboksberättigad
härstamning. Av dessa 15 ska 5 ha minst 4 poäng vardera och 1 ska ha minst 5 poäng
enligt ”Förärvningspoäng”. Minimikrav för hingstens och avkommans sammanlagda
förärvningspoäng är 65.

Avelsvärdering ston
Sto ska vara införd i svensk grundstambok avd Ia, Ib eller II. Sto av rasen arabiskt
fullblod ska vara införd i svensk grundstambok för arabiska fullblod. Sto ska vara tre år
eller äldre för att kunna tilldelas avelsvärdesklass.
Färg
Skimmel, brun, svart, fux och nyanser av dessa.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt Plan och riktlinjer.
Mått
Sto ska mätas avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång.
Avelsdiplom
Avelsdiplom tilldelas 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under 7.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms sto enligt 10-gradig skala och i följande fem
bedömningsgrupper:
Typ:
Kroppsbyggnad:
Ben:
Skritt:
Trav:

Rastyp och könskaraktär (samlat intryck), huvud, ögon,
utstrålning
Exteriör, hals, bog, överlinje inklusive manke och svansens
hållning, bålens djup och bredd
Benstommens styrka och grovlek, ledgångar, benställning och
rörelsernas korrekthet
Steglängd, takt (fyrtakt), energi och korrekthet
Steglängd, schwung, elasticitet, takt (tvåtakt), korrekthet

Bruksprov
Rid- och/eller körprov är frivilligt men bör utföras enligt något av nedanstående
alternativ:
- rid- och/eller körprov enligt Plan och riktlinjer.
- intyg från officiell tävling
- resultat från kvalitetsbedömning

Individprövning
Kvalitetsklasser
Ingen delpoäng under 5.
Kvalitetsklass
I; genomsnittspoäng minst 7,5
II; genomsnittspoäng minst 7,0
III; genomsnittspoäng minst 6,0

50-poängsskala
38-50p
35-37p
0-34p

Avelsvärdesklass G
tilldelas sto som uppnått minst 35 poäng exteriört, ingen delpoäng under 6
Äldre ston ska bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms.
Samtliga ston, oavsett ålder skall tilldelas kvalitetsklass enligt ovan.
Avelsvärdeklass GB
tilldelas sto som uppfyller kraven för G samt genomfört bruksprov
Äldre ston ska bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms.
Samtliga ston, oavsett ålder skall tilldelas kvalitetsklass enligt ovan.
Avelsvärdeklass GM
Stoet uppfyller kraven för värdebokstav G samt uppfylla något eller några av följande
villkor:
- erhållit avelsdiplom
- erhållit lägst 40 poäng, ingen delpoäng under 7 vid avelsvärderingsgrundande
arrangemang. Ston över 10 år ska bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de
ej poängbedöms vid premieringstillfället.
- erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 vid lägst 3 års ålder och varit
placerad i officiell tävling dressyr lägst Lätt B, hoppning klass 1.10/LB, fälttävlan 90
klass, körning Lätt klass eller distans 40-79 km.
- erhållit lägst 36 poäng, ingen delpoäng under 6 vid lägst 3 års ålder och varit
placerad i officiell tävling dressyr lägst Lätt A, hoppning klass 1.20/LA, fälttävlan 100
klass, körning Medelsvår klass eller distans 80-129 km.
Avkommeprövning
Avkomma äldre än 12 månader ska vara införd i grundstambok. Avkomma yngre än 12
månader ska vara berättigad till införande i grundstambok.

Avelsvärdeklass A (kan utdelas postumt)
Stoet uppfyller kraven för avelsvärdesklass G samt:
- har lämnat minst 5 avkommor.
- egen och avkommans sammanlagda förärvningspoäng ska vara lägst 18. Minst 3
avkommor ska ha lägst 3 förärvningspoäng vardera.

Avelsvärdeklass ELIT (kan utdelas postumt)
Stoet uppfyller kraven för värdebokstav A samt:
- har lämnat minst 6 avkommor.
- Egen och avkommans sammanlagda förärvningspoäng ska vara lägst 26. Minst 3
avkommor ska ha lägst 4 förärvningspoäng vardera.
Förärvningspoäng
Vid beräkning av förärvningspoäng gäller något av alternativen för respektive poäng.
Bästa merit gäller, dvs varje individ kan bara få en av nedanstående delpoäng.
Vid beräkning av poäng som underlag för stoets avelsvärdeklass läggs avkommornas
sammanlagda förärvningspoäng samman med stoets egna poäng.
G, GB- eller GM-premierat sto som uppfyller kraven för A kan direkt även prövas för
ELIT. Stoet tillgodoräknas då A-poängen som eget värde i beräkningen.

1poäng Avkomma utan meriter.
Sto med avelsvärdesklass G eller GB och lägst kvalitetsklass II.
Sto med lägst kvalitetsklass I, vid avelsvärdering vid 1-2 års ålder.
Lägst 38 poäng i utställningsklass för 1-2-3-åriga hingstar eller ston eller valack-klass vid utställning
2poäng anordnad av SShF*.
Sto med avelsvärdesklass G eller GB, och lägst kvalitetsklass I.
Lägst 38 poäng i utställningsklass för hingst eller sto (fyra år och äldre) vid utställning anordnad av
SShF*.
Placering i hoppning klass 1.00/LC eller dressyr lätt C.
3poäng Genomförd officiell körtävling, alla tre momenten dressyr, maraton och precision. Genomförd officiell
fälttävlan, alla tre momenten dressyr, terrängprov och hoppning.
Genomförd officiell D-tävling i western.
Hingst med avelsvärdesklass G eller GB, och lägst kvalitetsklass II.
Sto med Avelsdiplom.
Sto med avelsvärdesklass GM.
Lägst 40 poäng i utställningsklass vid utställning anordnad av SShF*. Sto/hingst??
Placering i hoppning klass 1.10/LB eller dressyr lätt B.
4poäng Placering i fälttävlan 90 klass. Placering i körning lätt klass. Placering i distans 50-79 km.
Placering i D-tävling western.
Hingst med avelsvärdesklass G eller GB, och lägst kvalitetsklass I.
Sto med avelsvärdeklass A.
Placering i hoppning klass 1.20/LA eller dressyr lätt A. Placering fälttävlan 100 klass.
5poäng Placering körning medelsvår klass. Placering i distans 80-129 km.
Placering i C-tävling western.
Hingst med avelsvärdesklass GM.
Sto med avelsvärdeklass ELIT.
6poäng Placering i hoppning/dressyr/fälttävlan medelsvår klass. Placering i körning i svår klass.
Placering i distans 130 km eller mer.
Hingst med avelsvärdeklass A.
7poäng Placering i hoppning/dressyr/fälttävlan svår klass.
Placering i B-tävling western.
Hingst med avelsvärdeklass ELIT.
8poäng Placering i internationell klass.
Placering i A-tävling western.
Poäng för hoppning, dressyr, fälttävlan och körning ska förvärvas vid officiell tävling anordnad av Svenska
Ridsportförbundet. Körtävling ska dessutom vara komplett med dressyr, maraton och precision. Placeringspoäng
avser totalresultatet, vilket medför att vid spannkörning en och samma häst måste genomföra samtliga moment för
att placeringspoäng ska räknas. Även utländska meriter kan ge förärvningspoäng i de fall meriterna kan anses
jämförbara med svenska resultat. * Enligt fastställt reglemente

