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Introduktion
SH är av Jordbruksverket erkänd avelsorganisation och godkända att föra avelsprogram
för Kaspisk häst.
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

Kaspisk häst.

SYFTE

Avelsprogrammets syfte är att bevara och förbättra rasen.

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Avelsprogrammets arbete bedrivs i Sverige.

A. RASBESKRIVNING
Storlek: Den idealiska mankhöjden är 117-127 cm.
Färg: Alla färger är tillåtna utom skäck.
Typ: Kaspisk häst är en häst, inte en ponny, och bör därför betraktas på samma sätt som
när man bedömer ett fullblod, dvs. ben, kropp och huvud bör alla ha motsvarande
proportioner som hos ett fullblod. Korta ben eller ett oproportionerligt huvud är fel.
Helhetsintrycket ska vara en väl ädel elegant häst i miniatyr.
Skinnet är tunt, fint och smidigt och mörkt utom under vita tecken. Pälsen ska vara
silkeslen och platt, ofta med en skimrande lyster på sommaren. Tjock vinterpäls. Rikligt
med man och svans som är silkeslen. Manen är vanligtvis liggande (som hos ett
fullblod) men kan växa sig mycket lång. Svansen ska vara högt ansatt och hålls buren
under rörelse.
Huvud, hals och bål: Ögonen ska vara mandelformade, stora, mörka, lågt ansatta och
ofta framträdande. Näsborrarna ska vara stora, lågt ansatta, fint utmejslade, med
möjlighet till betydande utvidgning under arbete. Öronen ska vara korta, brett ansatta,
vakna, fint utmejslade och ofta märkbart spetsade i toppen. Huvudet ska vara brett och
konkavt. Ganascherna ska vara mycket djupa och framträdande. Det ska finnas gott om
utrymmer bakom ganascherna. Huvudet ska smalna av mot en fin, fast mule. Halsen ska
vara lång och smidig med en välvd överlinje. Bogen ska vara lång, sluttande och
välformad med markerad manke. Karaktäristiskt är en smal kropp med stort djup.
Bredden på bringan ska vara i proportion till bredden på kroppen. Smal bringa med tätt
ansatta framben är inte önskvärt. Bålen ska vara väl sluten med välformat bakparti och
bra sadelläge. Korset ska vara långt och sluttande från höft till bärbensknöl. Det ska
vara relativt långt mellan bakknä och has.
Extremiteter: Karaktäristiskt är finlemmade med torra, platta skenor och markerade
knän. Välvinklade kotor, varken för upprätta eller sluttande. På grund av den kaspiska
hästens bergsursprung har den en mer vinklad has än låglandsraser.
Både fram- och bakhovar är oftast ovala och nätta med mycket stark hovvägg och sula
samt mycket liten stråle. Det måste dock understrykas att detta kan variera med plats
och terräng om hovarna bibehåller sin naturliga form för att säkerställa korrekt balans
och sundhet i hoven. Hovarna ska aldrig ha en konstlad form. Benen är vanligtvis torra
med lite eller inget hovskägg.

Rörelser: Naturligt rörliga rörelser i alla gångarter. Lång och markbunden taktmässig
trav med spektakulär användning av bogen. Mjuk, rund arbetsgalopp och snabb flack
galopp för löp. Naturligt vig med exceptionell hoppförmåga.
Temperament: Mycket intelligent och alert, men mycket snäll och arbetsvillig.

B. AVELSMÅL

Avelsmålet är att bevara, skydda och främja den kaspiska hästen samt att producera en
utomordentligt kapabel liten häst för sportens samtliga grenar, lämplig att ridas av
barn och köras av barn och vuxna. Traditionella urvalskriterier som betonar sundhet,
hållbarhet, uthållighet, konstitution, rörelser och rastyp samt uppfyller ICS rasstandard
ska bibehållas.

C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

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

•
•
•

Hästpass från inom EU godkänd avelsorganisation, 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,
korrekt rapporterad betäckningsrapport i original och härstamningsverifiering med
DNA mot far och mor.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning, korrekt rapporterad betäckningsrapport
i original samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning, härstamningsverifiering med DNA mot
hästens far och mor.
Hästpass eller annan originalhandling som t.ex. registreringsbevis utfärdat av
moderstambok, eller av denne erkänd dotterstambok, i tredje land samt
chipmärkning/chipavläsning samt signalementsbeskrivning

C2. Identitetsnummer
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är raskoden 46, de två följande
siffrorna är de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är löpnummer.

D. AVELSDJUR
Antalet hästar införda i den svenska stamboken var 2018-10-01 99 st. Under år 2017
betäcktes 6 ston. En viss import av djur sker från framförallt Europa, men även från USA
och ursprungsområdena i Iran.

E. STAMBOKSINDELNING

Den kaspiska hästen ska i alla led härstamma från Iran eller angränsande områden.
Stamboken består endast av ett huvudavsnitt uppdelat i tre avdelningar.
Grundstambok avdelning I
För att föras in i grundstambok avd I ska:

•
•

Fadern vara införd i Riksstambok eller i motsvarande avdelning i The Caspian Horse
Society’s (CHS) stambok eller till denna godkänd dotterstambok.
Modern ska vara införd i Grundstambok avd 1 eller i motsvarande avdelning i CHS:s
stambok eller till denna godkänd dotterstambok.

Denna avdelning motsvarar CHS:s The division of the pure-bred studbook – pure bred
registration.
Något tillfälligt register för s.k. “Foundation”-hästar förs inte i Sverige utan de ska först
accepteras av moderföreningen och införas i moderstamboken. Då detta är gjort kan de
föras i denna avdelning av denna stambok.
Grundstambok avdelning II
En häst vars båda föräldrar är införda i huvudavsnittet i denna stambok, i CHS:s stambok
eller till CHS:s godkänd dotterstambok men ej kan införas i avdelning I införs i denna
avdelning.
Löpnummerserien är 9000-9999 för dessa hästar. Denna avdelning motsvarar CHS:s The
division of the pure-bred studbook - The X-register.
Riksstambok för hingstar
Hingst som är minst 24 månader gammal, införd i Grundstambok avd I och som vid
avelsvärdering godkänts enligt rasvisa bestämmelser kan föras in i Riksstamboken för
hingstar. Denna avdelning motsvarar CHS:s Stallion Licences.
Riksstambok för ston
I denna avdelning införs ston i grundstambok avd I som vid avelsvärdering uppnått
minst kraven för avelsvärdeklass G.

F. MODERSTAMBOK

Originalstamboken förs av The Caspian Horse Society i Storbritannien. SH har
dotterstamboks status och håller sig med Avelsföreningen Kaspisk Hästs hjälp
informerad om eventuella förändringar i stambokens regelverk.

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

Avelsvärdering hingstar
INDIVIDPRÖVNING
Visningsberättigad är hingst från 3 års ålder införd i svensk grundstambok avd I.
Färg
Alla färger utom skäck
Mankhöjd
Mankhöjd på avelsvärderad hingst bör inte överskrida 127 cm. Häst som är 128 cm eller
högre kan aldrig tilldelas mer än poäng 7 på rastypen.
Hälsotillstånd
Hingsten ska vara veterinärt godkänd enligt Plan och riktlinjer.
Exteriörbedömning
Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.
Bruksprov
Rid- eller körprov utförs i enlighet med Plan och riktlinjer.
Hingstägare som väljer att göra bruksprovet med sin treåriga hingst behöver inte göra
om det när hingsten är fyra år.
Fyraåriga och äldre hingstar avlägger bruksprov i samband med avelsvärderingstillfället.
Bruksprov kan ersättas med protokollskopia från genomförd officiell tävling.
Dispens för att inte utföra bruksprov kan sökas om särskilda skäl finns.
Avelsvärdesklasser individprövning
Avelsvärdesklass G
Tilldelas hingst som har minst 38 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7. Tilldelas
hingst som visas på avelsvärdering och uppfyller kraven för härstamning, färg,
mankhöjd och hälsotillstånd.
Avelsvärdesklass GB
tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort
godkänt rid- eller körprov enligt grundkrav i Plan och riktlinjer.
Avelsvärdesklass GM
tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass GB och uppfyller något av
följande:

-

-

vid något tillfälle erhållit 40 p eller högre vid avelsvärdering
vid lägst 3 års ålder belönats två gånger med minst 40 p med minst ett års
mellanrum och av olika domare på av avelsvärderingsgrundande utställning med
auktoriserad domare eller vid avelsvärdering.
varit placerad i officiell ridtävling (kategori A) L:D hoppning/ L:C dressyr. (kategori B)
L:C hoppning/ L:B dressyr.
Varit placerad i officiell kör- eller galopptävling
uppnått travrekord under 3.00.0 (kat. A), 2.00.0 (kat. B) eller varit årgångsvinnare vid
kvalitetsbedömning och erhållit lägst 8.0 i gångarter, hoppning eller allround.
Eller har jämförbara utländska meriter.

AVKOMMEPRÖVNING
Hingst som lämnat minst 10 avkommor införda i grundstambok avdelning 1, visade vid
lägst 3 års ålder, ska avelsvärderas med hänsyn till avkommornas. Avelsvärdet kan
årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns, avkommegrupp
bedömas tidigare. Hingst som betäckt minst 20 ston, de 4 sista åren ej medräknade, ska
avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor även om 10 av dem ej har visats.
Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:
a I riksstambok införda hingstar och ston
b Diplomston vid sommarpremiering
c Tävlingsponnyer som uppnått resultat enl. kraven för GI
d Totalt antal poängtagande avkommor i tävlingar enligt tillgänglig statistik
e Deltagare i kvalitetsbedömningar och deras resultat
f Deltagare vid premieringar eller övriga avelsvärderingsgrundande arrangemang.
Avelsvärdebokstav B
Tilldelas hingst som visat normal förärvning. Minst 30 % klass I visade avkommor, eller
att samma procent av avkomman placerats i trav, galopplöp eller terrängtävling, eller
hoppning/dressyr lägst L:D.
Avelsvärdebokstav A (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Tilldelas hingst som visat mycket god förärvning. Minst 50 % klass I visade avkommor,
eller att samma procent av avkomman placerats i trav, galopplöp eller terrängtävling,
eller hoppning/dressyr lägst L:C.
Avelsvärdebokstav ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)
Tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med kvalifikationer
i flera av de kategorier som meriterar inom rasen.
Minst 80 % klass I visade avkommor, eller att samma procent av avkomman placerats i
trav, galopplöp eller terrängtävling, eller hoppning/dressyr lägst L:B.
Avelsvärdebokstav SUPERELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)

Tilldelas hingst med minst 90% klass I visade avkommor.
Avelsvärdebokstav C
Tilldelas hingst som visat mindre god förärvning. Hingst vars avkommor inte nått upp
till kraven för värdebokstav B.

Avelsvärdering sto
Härstamning
Sto ska vara införda i svensk grundstambok.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt Plan och riktlinjer.
Mått
Mankhöjden ska i idealfall inte överskrida 127 cm som vuxen. Häst som är 128 cm eller
högre kan aldrig tilldelas mer än poäng 7 på rastypen.
Färg
Alla färger är tillåtna utom skäck.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått minst 40 p, ingen delpoäng under 7.
Bruksprov
Bruksprov är frivilligt. Bruksprov utförs enligt Plan och riktlinjer.
Individprövning
Avelsvärderingsklass G
Ett sto tilldelas avelsvärdeklass G om följande villkor är uppfyllda.
- stoet är lägst tre år gammal
- har uppnått lägst 36p, varav ingen delpoäng under 6, exteriört på
sommarpremiering/utställning.
Avelsvärdeklass GB
Stoet är lägst 4 år, uppfyller kraven för G samt avlagt ett bruksprov eller motsvarande
(genomfört officiell tävling eller kvalitetsbedömning)
Avelsvärdeklass GM
Stoet uppfyller kraven för avelsvärdeklass G samt uppfyller något eller några av
följande villkor.
- erhållit avelsdiplom.
- erhållit hopp- eller gångartsutmärkelse vid 3-årstest.
- erhållit minst två guldplaketter, varav den ena erhålls vid lägst ett års ålder och det
andra vid lägst tre års ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två
olika auktoriserade domare.
- erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional
kvalitetsbedömning enligt därför fastställda regler samt erhållit lägst 38 poäng
exteriört vid lägst ett års ålder.
- Varit placerad i officiell ridtävling i dressyr lägst LB (kat A) och LA (kat B) hoppning LC
(kat A) och LB (kat B) eller debutant fälttävlan, samt lägst 36p exteriört vid lägst ett års
ålder.

- varit placerad i officiell galopp eller körtävling samt vid lägst ett års ålder bedömts till
lägst 36p exteriört.
- Har klarat kvalet i ponnytrav för kategori A eller B samt vid lägst ett års ålder bedömts
till lägst 36p exteriört, ingen delpoäng under 6. Denna merit kan endast tillgodoräknas
för individ född 2018 eller tidigare
- Eller har jämförbara utländska meriter.
Avkommeprövning
Avkommor äldre än 12 månader ska vara införda i svensk grundstambok. Avkomma
yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande i svensk grundstambok. Sto ska
uppfylla kravet för G.
Avelsvärdebokstav A (kan utdelas postumt så länge avkomma är i livet)
Stoet uppfyller kraven för avelsvärdeklass G samt ha lämnat minst fem avkommor.
- stoet ska uppnå minst 80 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 20
poäng
- stoet ska uppnå minst 80 avkommepoäng, varav en avkomma med lägst 30 poäng
samt en avkomma med lägst 20 poäng.
Avelsvärdebokstav ELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma är i livet)
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav A samt ha lämnat minst sex avkommor
- stoet ska uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med 30 poäng
och två avkommor med 20 poäng, alternativt 120 avkommepoäng, varav lägst tre
avkommor erhållit 30 poäng.
Avelsvärdebokstav SUPERELIT (kan utdelas postumt så länge avkomma är i livet)
Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav A samt ha lämnat minst sju avkommor
- stoet skall uppnå minst 210 avkommepoäng, alla avkommor ska som lägst erhållit 30
poäng.
Poängskala - avkommepoäng
Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång. Avkommepoäng ska
grundas på avkommor införda i rasens grundstambok avd I.
10p
- Levande föl som uppnått minst 10 dagar
20p
- vid lägst 3 års ålder erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 vid
avelsvärderingsgrundande arrangemang. Vid utställning utan poängsättning krävs guld
med av SH godkänd domare.
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LC (kat A) och LB (kat B),
hoppning LD (kat A) och LC (kat B) eller P60 fälttävlan (kat A och B) samt lägst 35 poäng
exteriört, ingen delpoäng under 6 vid lägst ett års ålder.

- varit placerad i officiellt galopplöp.
- travtävling med km-tid på 3.25.0 (kat A) och 2.25.0 (kat B) eller under.
-placerad i körtävling. Detta kan endast tillgodoräknas för avkomma född 2018 eller
tidigare
- erhållit lägst 7.5 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning
samt erhållit 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
- erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest
- kvalat till ungponnychampionatsfinal.
- eller jämförbara utländska meriter
30p
- erhållit avelsdiplom.
- A-premierat sto.
- erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional
kvalitetsbedömning
samt erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under 7 exteriört vid lägst ett års ålder.
- erhållit minst hopp- eller dressyrutmärkelse vid 3-årstest.
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A) och LA (kat B), hoppning LC (kat
A) och LB (kat B) eller P70 fälttävlan (kat A och B) samt lägst 35 poäng exteriört vid
lägst ett års ålder.
- varit placerad i officiellt galopplöp, eller körtävling i regional klass.
- travtävling med km-tid under 3.00.0 (kat. A) under 2.00.0 (kat. B) eller varit placerad 13:a i årgångslöp i trav samt erhållit lägst 35 poäng exteriört, ingen delpoäng under 6
vid lägst 1 års ålder. Detta kan endast tillgodoräknas för avkomma född 2018 eller
tidigare
- placerad i ungponnychampionatsfinal.
- erhållit minst två guldplaketter, varav de ena erhållits vid lägst 1 års ålder och den
andra vid lägst 3 års ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två
olika auktoriserade domare.
-eller jämförbara utländska meriter
50p
- godkänd hingst införd i riksstambok
- ELIT-premierat sto.
- placerat sig i nationell dressyr, hoppning eller fälttävlan
- har travat km-tid under 2.50.0 (kat A) eller under 1.50.0 (kat B). Detta kan endast
tillgodoräknas för avkomma född 2018 eller tidigare
-placerad i nationellt galopplöp
-placerad i nationell körtävling.
- eller jämförbara utländska meriter.

