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

Dartmoorponny.

SYFTE

Avelsprogrammet syfte är att bevara och förbättra rasen.

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Avelsprogrammets arbete bedrivs i Sverige.

A. RASBESKRIVNING
Mankhöjd: Inte högre än 127 cm.
Färg: Brun, svartbrun, svart, skimmel (både avblekbar och konstantskimmel) och fux.
Skäck är ej tillåtet. Mycket vita tecken är ej önskvärt.
Huvud och hals: Litet och väl ansatt huvud. Små öron som ger ett vaket intryck. Stora
ögon med vänligt uttryck. Käkar och hals ska inte vara grova. Välformad hals av
medellängd. Hingstar ska ha en viss välvning på halsen.
Bog: Det är av största vikt att bogen är lång och välliggande. Bogen ska inte vara för
smal vid manken.
Bål: Stark rygg av medellängd. Djup bål som är väl sluten.
Bakparti: Starkt muskelfyllt kors av medellängd, varken för rakt eller starkt sluttande.
Svansen ska inte vara lågt ansatt.
Extremiteter: Lågt ansatta hasar med god längd från höft till has. Rejält benad under
hasen. Muskelfylld skank. Ska inte vara krok- eller kohasig. Ska inte vara knipt under
knät. Muskelfylld underarm av god längd. Framknät ska vara väl markerat och platt på
framsidan. Skenan ska vara kort, bred och platt. Kotan ska vara vinklad men ej för lång.
Hovarna ska vara välformade, starka och sunda.
Rörelser: Bogfria och korrekta utan överdriven knäaktion och med gott hasarbete.
Typ: Rikligt med man och svans. En vacker och vällinjerad ponny av god ridmodell,
stadigt byggd men ger ändå ett ädelt intryck.

B. AVELSMÅL

Avelsmålet är en rastypisk Dartmoorponny som är särskilt lämplig för barn att rida och
som också är en utmärkt körponny för vuxna. Särskilt stor vikt läggs vid att bibehålla
rasens synnerligen goda temperament vilket gör den lämplig som förstahäst.
Dartmoorponnyns karaktär är snäll, tålmodig, pålitlig och barnkär. Ett lugnt och stabilt
lynne med framåtanda.

C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

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

•

•

•

•

Hästpass utfärdat av från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten är
kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär och i förekommande fall
transferdokument.
Hästpass eller annan originalhandling som t.ex. registreringsbevis utfärdat av
moderstambok, eller av denne erkänd dotterstambok i tredje land, samt
chipmärkning/chipavläsning samt signalementsbeskrivning
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.
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. Föl som är
resultatet av en seminering måste verifieras på detta sätt.

Föl vars ansökan om registrering inkommer efter 31/12 födelseåret måste
härstamningsverifieras med DNA mot far och mor.
C2. Identitetsnummer
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är raskoden 40, de två följande
siffrorna är de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är
löpnummer. Ston tilldelas udda löpnummer och hingstar och valacker tilldelas jämna
löpnummer.

D. AVELSDJUR
Till och med 2018-10-01 har 504 stycken individer förts in i stamboken i Sverige. 2017
betäcktes 17 ston. Import sker kontinuerligt, företrädesvis från Storbritannien. Genom
att stamboken är en dotterstambok består rasens avelsbas inte bara av den svenska
populationen utan även av djur från moderlandet och övriga länder som för
dotterstamböcker.
Seminverksamhet är tillåten.

E. STAMBOKSINDELNING

Grundstambok avd 1
Fadern ska vara riksstamboksförd i Sverige eller ha motsvarande status i The Dartmoor
Pony Society’s (DPS) stambok eller i godkänd dotterstambok till DPS.
Modern ska vara införd i Grundstambok avd 1 i Sverige eller i DPS:s stambok eller i
godkänd dotterstambok till DPS eller införd som SR2 i bilagan till stamboken. Modern
måste också vara minst 3 år gammal det år fölet föds.
Föl vars ansökan om registrering inkommer efter 31/12 födelseåret måste
härstamningsverifieras med DNA.
Nummerserien är 0000-7999. Denna avdelning motsvarar DPS:s Main body of the stud
book.

Grundstambok avd 2
Hästen ska inte kunna införas i Grundstambok avdelning 1, men ska ha föräldrar införda
i grundstamboken eller motsvarande i DPS:s stambok eller i godkänd dotterstambok till
DPS, alternativt kan modern vara införd som SR2 i bilagan till stamboken.
Nummerserien är 9000-9999. Denna avdelning motsvarar DPS:s X-register.
Riksstambok för hingstar
Hingst som är införd i Grundstambok avd I och som vid avelsvärdering godkänts enligt
rasvisa bestämmelser kan föras in i Riksstambok för hingstar efter att hingsten DNAtypats och härstamningsverifierats mot fadern. Ponnyn tilldelas ett
riksstamboksnummer vilket skrivs tillsammans med förkortningen RD.
Denna avdelning motsvarar DPS:s stallion register.
Bilaga till stambok
Endast för ston och deras avkommor som ingår i ”Moorland scheme” Bilagan innehåller
tre avdelningar SR, SR1 och SR2. Endast ston som först förts in i bilagan till
moderstamboken kan införas i bilagan. Nummerserien är 8000-8999.
Denna avdelning motsvarar DPS:s Supplementary Register.
SR
Ston födda på Dartmoorheden som inspekterats och godkänts för införande i denna
bilaga.
SR1
Ston efter i Stallion Register införd hingst och SR sto.
SR2
Ston efter i Stallion Register införd hingst och SR1 sto.

F. ORIGINALSTAMBOK

Originalstamboken förs av Dartmoor Pony Society i Storbritannien. SH har
dotterstamboks status och håller sig med Svenska Dartmoorsällskapets hjälp
informerad om eventuella förändringar i moderstambokens regelverk.

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

Avelsvärdering hingstar
INDIVIDPRÖVNING
Härstamning
Hingsten ska vara införd i svensk grundstambok avd 1.
Ålder
Hingst kan avelsvärderas från två års ålder.
Färg
Brun, svartbrun, svart, skimmel (både avblekbar och konstantskimmel) och fux. Skäck är
ej tillåtet. Mycket vita tecken ska ge avdrag på rastypen. Acceptabla vita tecken är stjärn,
snopp och vita kotor bak. Ej acceptabla vita tecken är bläs och/eller vit halv/helstrumpa.
Detta ska alltid ge poängavdrag. Vid vita tecken överstigande acceptabelt ska alltid
poängavdrag övervägas. För mycket vita tecken kan dock aldrig kassera en hingst.
Mått
Hingst ska mätas med avseende på mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång och
knäomfång.
Hingstens mankhöjd får högst vara 127 cm vid avelsvärderingstillfället.
Mankhöjden fastställs på ett av följande sätt:
a) med ett officiellt mätintyg utfärdat enligt reglemente för mätning fastställt av SvRF
eller SPTF.
b) Genom mätning vid avelsvärderingen.
Hingst som är högre än 127 cm kan ej erhålla avelsvärdesklass.
Exteriörbedömning
Poängbedömning enligt 50-poängskalan tillämpas. För godkännande krävs minst 38
poäng samt minst 7 på ”extremiteter och rörelsernas korrekthet”. Tvåårig hingst som
tilldelats lägre poäng kan vid särskilda skäl, så som härstamning, tilldelas
avelsvärdesklass G.
Galoppen visas i frihet och poängbedöms.
Hälsotillstånd
Hingst ska godkännas veterinärt i enlighet med Plan och riktlinjer. Därutöver ska
hingsten undersökas med avseende på frihet från grå starr. Detta ska genomföras i
samband med veterinärbesiktningen vid avelsvärderingstillfället.
Bruksprov
Bruksprov är frivilligt men är ett krav för att erhålla GB eller GM.

Bruksprov kan utföras från lägst fyra års ålder, undantaget körprov som kan genomföras
vid 3 års ålder, och genomförs i enlighet med Plan och riktlinjer (ridning eller körning).
Som genomfört bruksprov räknas också bevis på att hingsten genomfört officiell tävling,
kvalitetsbedömning, erhållit minst 60% i SDS ridklass (innehållande samtliga gångarter)
eller motsvarande utländska meriter.
Avelsvärdesklasser vid individprövning
G
Tilldelas hingst som är exteriört och veterinärt godkänd, men som ej uppfyller kraven för
GB eller GM. För godkännande krävs minst 38 poäng samt minst 7 på ”extremiteter och
rörelsernas korrekthet”.

GB
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för G och som utfört godkänt bruksprov.
GM
Tilldelas hingst som uppfyller kraven för GB som uppnått något av följande:
- vid avelsvärderingsgrundande exteriörbedömning med för rasen auktoriserad domare
vid lägst tre års ålder uppnått lägst 42 poäng (av 50)
- erhållit lägst 70 % i ridklass (innehållande samtliga gångarter) anordnad av SDS
- erhållit utmärkelse vid kvalitetsbedömning
- med godkänt resultat genomfört officiell ridtävling i dressyr LC, hoppning 60 cm,
fälttävlan eller valfri disciplin i körklass (för godkänt resultat se ”Godkänt resultat” i
storeglementet)
- eller motsvarande utländska meriter
AVKOMMEPRÖVNING
Hingsten ska avkommeprövas när denne har lämnat minst 10 meriterande avkommor
som är tre år eller äldre. Hingst som avkommeprövas för avelsvärdeklass ELIT ska ha
lämnat minst 15 meriterande avkommor som är ett år eller äldre. Endast avkommor
införda i grundstambok avd 1, eller motsvarighet utomlands, räknas. Avelsvärdet ska
årligen prövas. Sänkning av avelsvärdeklass kan endast ske från B till C. I övrigt kan bara
höjning komma i fråga.
Höjning av avelsvärdeklass till A och ELIT kan ske postumt så länge avkomma finns i
livet. Krav på antal avkommor avrundas alltid uppåt.
Följande kategorier av meriterande avkommors resultat ska redovisas inför
avelsvärderingen:
a) I riksstambok införda hingstar
b) Deltagare vid sommarpremieringar
c) Deltagare vid övriga avelsvärderingsgrundande arrangemang

d) Deltagare i treårstest och kvalitetsbedömningar
e) Tävlingsponnyer som uppnått resultat på tävling enligt nedanstående
avelsvärdeklasser
f) Motsvarande utländska meriter
C
Tilldelas hingst som visat sämre än normal förärvning och inte uppfyller kraven för
avelsvärdeklass B.
B
Tilldelas hingst som visat normal förärvning. Minst 50 % av meriterande avkommor ska
ha någon av följande meriter:
- uppnå lägst 38 poäng (av 50) vid exteriörbedömning
- genomfört SDS ridklass innehållande samtliga gångarter
- genomfört officiell rid- eller körtävling
A
Tilldelas hingst som visat bättre än normal förärvning. För att hingsten ska kunna
tilldelas avelsvärdeklass A ska minst 70 % av meriterande avkommor uppnå lägst 38
poäng (av 50). Utöver detta krav ska avkommorna ha följande meriter:
- Minst 50 % av exteriörbedömda avkommor ska ha lägst 40 poäng (av 50).
- Minst 25 % av meriterande avkommor ska ha meriter motsvarande kraven för att
hingst ska tilldelas GM på prestationsmeriter.
Samma avkomma kan representera både exteriöra meriter och prestationsmeriter.
ELIT
Tilldelas A-premierad hingst som visat mycket bättre än normal förärvning
För att hingsten ska kunna tilldelas avelsvärdeklass ELIT ska avkommorna uppfylla
följande krav:
- Minst 70 % av exteriörbedömda avkommor ha lägst 40 poäng (av 50).

Avelsvärdering ston
Härstamning
Stoet ska vara infört i svensk grundstambok avd 1.
Hälsotillstånd
Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt Plan och riktlinjer.
Ålder
Stoet ska vara lägst tre år gammalt för att avelsvärderas
Färg
Brun, svartbrun, svart, skimmel (både avblekbar och konstantskimmel) och fux eller nyanser
av dessa. Mycket vita tecken ska ge avdrag på rastypen. Acceptabla vita tecken är stjärn,
snopp och vita kotor bak. Ej acceptabla vita tecken är bläs och/eller vit halv/helstrumpa.
Detta ska alltid ge poängavdrag. Vid vita tecken överstigande acceptabla ska alltid
poängavdrag övervägas. För mycket vita tecken kan dock aldrig kassera ett sto.
Mått
Mankhöjden, skenbensomfång, knäomfång och bröstomfång ska mätas. Mått fastställs
på ett av följande sätt:
a) med ett officiellt mätintyg utfärdat enligt ” reglemente för mätning av ponnyer”
fastställt av Svenska Ridsportförbundet (SvRF) eller Svenska Ponnytravförbundet (Sv
PTF) mätning för tävling.
b) Genom mätning i samband med avelsvärderingsgrundande arrangemang
c) Genom mätning i samband med utställning arrangerad av SDS
Mätning kan ske vid annat tillfälle än exteriörbedömningen av stoet. Mätning sker vid
lägst tre års ålder och behöver bara göras en gång. Ommätning är dock tillåtet.
Vid postum tilldelning av avkommeprövad avelsvärdeklass kan undantag göras för
uppgift om stoets mått.
Mankhöjd
Stoets mankhöjd får högst vara 127 cm. Sto som är högre än 127 cm kan ej tilldelas
avelsvärdesklass.
Avelsdiplom
Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under
7. Ston som är högre än 127 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.
Bruksprov
Bruksprov är frivilligt, men är ett krav för att erhålla GB eller GM. Bruksprov utförs enligt
grundkraven i Plan och riktlinjer.

Individprövning
Avelsvärdeklass G
Tilldelas sto som uppnått minst 35p, ingen delpoäng under 6, exteriört vid
avelsvärderingsgrundande arrangemang.

Avelsvärdeklass GB
Tilldelas sto som uppfyller kraven för G samt uppfyller något av nedanstående:
- erhållit lägst 70 % i ridklass (innehållande samtliga gångarter) anordnad av SDS
- utfört godkänt bruksprov enligt Plan och riktlinjer
- genomfört officiell tävling
- genomfört kvalitetsbedömning
- eller motsvarande utländsk merit
Avelsvärdeklass GM
Tilldelas sto som uppfyller kraven för GB och som uppfyller något av nedanstående
alternativ:
- två gånger tilldelats 40 poäng eller motsvarande, varav ingen delpoäng under 7, varav
första tillfället vid lägst ett års ålder och det andra vid lägst tre års ålder, vid
avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två olika auktoriserade domare
- erhållit avelsdiplom på sommarpremiering
erhållit lägst 80 % i ridklass (innehållande samtliga gångarter) anordnad av SDS
erhållit utmärkelse vid kvalitetsbedömning
- med godkänt resultat genomfört officiell ridtävling i dressyr LC, hoppning 60 cm,
fälttävlan eller valfri disciplin i körklass (för godkänt resultat se ”Godkänt
resultat” nedan)
-

eller motsvarande utländska meriter

Avkommeprövning
Avelsvärdeklass A
Stoet ska ha lämnat minst fem föl införda i grundstambok avd I för att kunna tilldelas A.
Stoets avkommor ska tillsammans uppnå lägst 80 avkommepoäng, varav två avkommor
med lägst 30 grundpoäng och en avkomma med lägst 20 grundpoäng.
Avelsvärdeklass ELIT
Stoet ska ha lämnat minst sex föl införda i grundstambok avd I för att kunna tilldelas
ELIT.
Stoets avkommor ska tillsammans uppnå lägst 120 avkommepoäng,
- varav minst tre avkommor med lägst 30 grundpoäng vardera och två avkommor med
lägst 20 grundpoäng vardera,
- alternativt minst fyra avkommor med lägst 30 grundpoäng vardera.

Avelsvärdeklass SUPERELIT
Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdeklass ELIT samt ha lämnat minst 7 avkommor
med lägst 30 grundpoäng vardera.
Avkommepoäng
Stoet erhåller poäng för avkommors meriter enligt nedanstående tabell.
Varje avkomma berättigar till:

1. Hel poäng för sin högsta merit i kategorin exteriör eller prestation.
2. Halv poäng för sin högsta merit ur kategorin där hel poäng inte erhållits.

Utländska meriter kan av SH:s avelsvärderingsnämnd godkännas som jämförbara.

Poäng
10
20

Exteriör
-levande fött föl som uppnår minst 9 dygn
-vid lägst tre års ålder erhållit lägst 38 poäng
vid avelsvärderingsgrundande
bedömningstillfälle med auktoriserad domare
- erhållit lägst 45 poäng, ingen delpoäng under
7, vid treårstest

Prestation

- med godkänt resultat genomfört
officiell ridtävling i dressyr LC,
hoppning 60 cm, fälttävlan eller valfri
disciplin i körklass.
- erhållit lägst 7,5 p i gångarter,
hoppning eller allround vid
kvalitetsbedömning
-erhållit lägst 7,5 p på bruksprov vid
avelsvärdering för hingstar
- kvalat till ungponnychampionatsfinal
eller motsvarande

30

- två gånger tilldelats 40 poäng eller
motsvarande (guld om poänglöst), varav första
tillfället vid lägst ett års ålder och det andra vid
lägst tre års ålder, vid
avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle
med två olika auktoriserade domare
- erhållit hopp- eller gångartsutmärkelse vid 3årstest
- sto som tilldelats avelsdiplom

- med godkänt resultat genomfört
officiell ridtävling i dressyr LB,
hoppning 70 cm, fälttävlan P70 eller
fullständig LA körning.
- erhållit lägst 8,0 p i gångarter,
hoppning eller allround vid
kvalitetsbedömning
- placerad i ungponnychampionatsfinal
eller motsvarande

50

- hingst som godkänts enligt rasvisa krav
- sto som erhållit avelsvärdeklass
ELIT/SUPERELIT

- med godkänt resultat genomfört
officiell ridtävling dressyr nationell
nivå, hoppning minst 90 cm, fälttävlan
minst P80 eller fullständig MSV
körning.

Godkänt resultat
Hoppning: 0 fel eller Dressyr: 62% eller Fälttävlan: dressyr minst 50%, hoppning 0 fel, terräng 0 fel.
Körning enskild disciplin: dressyr max 65 straff eller precision 0 fel eller fullföljt maraton. Körning fullständig:
dressyr max 65 straff, fullföljt precision och maraton. För spannkörning avser kravet spannet och det krävs att
aktuell ponny deltagit i minst två av momenten under samma tävling. Resultat från officiell tävling i annan
disciplin kan få tillgodoräknas som prestation om det kan anses likvärdigt.

