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1.

REGISTRERING

1.1.

Registrator

Stamboksreglemente för angloarabiska hästar
i Sverige

Registrator och registratorsbiträde utses av Svenska Angloarabföreningens styrelse.

1.2.

Krav för registrering

Alla angloaraber ska registreras. För att häst ska kunna registreras i SAAF ska korrekt ifylld
registreringshandling, DNA-intyg eller blodtypningsintyg, signalementsbeskrivning utförd av godkänd
ID-kontrollant, chipmärkningsintyg samt betäckningsrapport eller liknande originalhandling insändas
till föreningens registrator. Hästar 20 år och äldre undantas från krav på DNA/blodtypning utom i
särskilda fall, där härstamningskontroll är nödvändig. Härstamningskontroll med DNA-teknik
erfordras för föl, sto och hingst – vilket innebär fullständig härstamningskontroll. Undantag kan göras
vid särskilda skäl och efter beslut i SAAF:s styrelse.

1.3.

Kontroll av registrering

Härstamning kontrolleras normalt av SAAF:s utsedd registrator mot SAAF, SAHF, SG och övriga
gällande och aktuella register och stamböcker för den enskilda hästen.

1.4.

Identitet

Identiteten fastställs med hjälp av DNA/blodtypnings-analys.

1.5.

Namngivning

Attribut till hästens namn för identifikation av ras och sektionstillhörighet
Hästens sektionstillhörighet kan anges i registraturens Grundstambok/Grundregister, Riksstambok
och Riksstambokens bilaga.
I Riksstambok (tryckt eller digitalt) och dess bilaga kan hästar tillhörande sektion I anges med en
asterisk efter namnet (NAMN*). Hästar tillhörande sektion II kan anges utan asterisk (NAMN).

Angivande av rastillhörighet i stamtavlan
I stamtavlan skall om möjligt x, ox respektive xx anges för att visa vilken raskategori hästen och dess
förfäder tillhör. Detta anges alltid direkt efter hästens och förfädernas namn. Vid t ex
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databasbegränsningar kan beteckningarna PS för engelskt fullblod, ARAB för arabiskt fullblod och AA
för angloarab anges istället för rasbeteckningarna xx, ox, och x.
Sektion I och II
För angloaraber kan i passhandlingen anges förutom AA, dessutom % -satsen (gällande andel
arabblod) tillsammans med namnet. Exempel: NAMN, AA (XX,XX%).
Sektion III
För häst med angloarabisk härstamning kan i passhandlingen anges DSAA alternativt AACR samt % satsen (gällande andel angloarabiskt blod) tillsammans med namnet. Exempel: NAMN, AACR,
(XX,XX%), NAMN, DSAA, (XX,XX%).

1.6.

Förvaring av handlingar och registerhantering

Underlag för registrering liksom kopior på registreringsbevis/hästpass förvaras hos föreningens
registrator.

1.7.

Registrering av hästar med ofullständig härstamning

SAAF registrerar alla angloaraber där de ingående raserna kan säkerställas och där härstamningen
motsvarar definitionen för angloarabiska hästar.

2.

STAMBOK
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Avelsmål

SAAF ska arbeta för att den angloarabiska hästen ska fortsätta att vara en sund, hållbar, snabb,
uthållig och synnerligen ädel sporthäst med god ridbarhet och hög prestationsförmåga.
Prestation
Anglon har genom årens lopp blivit en erkänd tävlingshäst. Främst utmärker den sig i fälttävlan,
hoppning, dressyr och distans. Trots att det i Sverige endast föds ett tiotal angloföl om året har flera
av dem meriter från tävlingsbanorna med SM-vinnare i fälttävlan och vinnare i unghästchampionat.
Förädlare
Anglon är en förstklassig förädlare. Företrädesvis franska angloaraber har haft stor betydelse i den
tyska ridhästaveln. Hingstar som Inshallah och Arlequin (främst genom halvblodshingsten Zeus) och
Matcho förekommer ofta i prestationshärstamningar. Från polska angloarabaveln kommer hingsten
Ramzes som också var verksam i tysk ridhästavel.
Efterfrågan finns särskilt på den större typen av anglos som är lämpliga för tävlingsändamål. Det vore
därför önskvärt med en större uppfödning med uppfödare som tillför angloaveln lämpliga ston med
bra storlek, exteriör och prestation av såväl angloarabiskt som engelskt och arabiskt fullblod.
Tävlingshästar i främst hoppning och fälttävlan är av den större typen, och har ofta ett relativt högt
inslag av engelskt fullblod.

2.2.

Antal avelsdjur

Antal registrerade hästar i Grundregister, Riksstambok och Rikstambokens bilaga
Sedan 1968 har 740 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 2010 ungefär 350 levande angloaraber som utgör den aktuella avelsbasen av
angloarabiska hästar. För dessa levande individer finns det ungefär 5000 hästar inlagda i
hästpassregistret och dessa utgör den härstamningsmässiga avelsbasen av hästar som behövs för att
kunna kontrollera 5-8 härstamningsled.
För att upprätthålla en avelsbas behöver det sannolikt produceras 200 hästar på en tioårsperiod där
främst prestationsmeriterade och avelsbedömda ston sätts i avel tillsammans med
prestationsmeriterade hingstar.
Nivån med en produktion av ca 200 hästar under en 10 års period har visat sig räcka för att undvika
inavel (se bilaga).

2.3.

Rasbeskrivning
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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.
Anglons 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:

2.4.

Medelstor, önskvärd från 155 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.

Moderstambok

Svenska Angloarabföreningens Riksstambok är dotterstambok till den Franska Stamboken för
angloarabiska hästar.
SAAF följer Frankrikes stambok som moderstambok för angloarabiska hästar gällande registrering i
huvudavsnitten för sektion I, II samt delar av sektion III. För vissa delar i sektion III finns särskilda
regler som redovisas under rubriken ”Underlag för indelning av Grundregister”.
SAAF är fullvärdig medlem i den internationella angloaraborganisationen, "Confédération
Internationale de l'Anglo-Arabe" (CIAA), som driver samordningen av de ingående ländernas
stamboksfrågor.
En jämförelse mellan fransk stambok och CIAA:s nuvarande underlag för stambok redovisas under
rubriken ”Regelsamling för införande i grundregister” , se bilaga.
SAAF:s Grundregister, Rikstambok och Rikstambokens bilaga är offentliga handlingar.
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Krav för införande i stambok

Vid registrering av angloarabiska hästar är härstamningen avgörande och inte hästens mankhöjd,
varvid även hästar med ponnystorlek som uppfyller härstamningskrav enligt nedan kan föras in i
SAAF: s Grundregister.
Avelsvärderade hästar av de raser som ingår i avelsprogrammet kan införas i Riksstambok eller i
Riksstambokens bilaga om de motsvarar rasvisa krav enligt ASHR:s avelsvärderingsreglemente.
Eventuellt utländskt registrerings- och/eller stamboksnummer ska alltid skrivas in vid införande i
Grundregister, Riksstambok och Riksstambokens bilaga.
Grundregister, Rikstambok och Rikstambokens bilaga utgör tillsammans grundstambok för
angloarabisk häst.

2.5.1.

Krav för införande i Grundregister

GRUNDREGISTER
Alla angloarabiska hästar kan registreras i Grundregistret oavsett om härstamningen är
Riksstamboksberättigad eller inte.
Beslut om registrering fattas av ASHR:s registrator för angloarabisk häst efter godkänt
registreringsunderlag.
Beslut om stambokföring av ston och hingstar som avelsvärderats fattas av SAAF:s styrelse genom
avelskommittén efter att premieringsunderlag (dokument från premieringsförättare eller
avelsvärderingsnämnd) har presenterats enligt gällande avelsvärderingsreglemente.
Införande av angloarabiska hästar i SAAF Grundregister.
De angloarabiska hästarna som registreras i Grundregister sorteras in i:
- Sektioner (I, II och III)
- Andel arabblod (sektion I och II) eller totalt andel angloblod (sektion III)
- Riksstamboksberättigad (avelsvärderad och klassificerad) härstamning eller
Ej Riksstamboksberättigad (ej avelsvärderad och/eller ej klassificerad) härstamning (sektion I, II
och III)
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Vad är en angloarab, en schematisk översikt hur en angloarab produceras:

Sto (moder)

Avkomman är en
angloarab om

Hingsten har en
arabhalt på 25%
och över

H
i
n
g
s
t

* AA * (x)

* AC * (x)

AA (x)

ARAB (ox)

PS (xx)

Shagyaarab

Annan upp

Annan upp

till och med
12,5%
sektion IIIa
(87,5%
angloarab
eller mer)

till och med
25% sektion
IIIa ( från 75%
till mindre än
87,5%
angloarab)

till och med
50%, sektion IIIb
(från 50% till
mindre än 75%
angloarab)

Över 50%

* AA *

* AA*/ * AC* AA

AA / AC

* AA*

* AA*/ * AC*

AACR (A)
AA

AA / AC

AACR (A)

AACR (A)

AACR (B)

* AA*/ * AC*

* AC *

AA / AC

AC

* AA *

* AC *

AACR (A)
AA

AA / AC

AACR (A)

AACR (A)

AACR (B)

AA

AA / AC

AA

AA / AC

AA

AA / AC

AACR (A)
AA

AA / AC

AACR (A)

AACR (A)

AACR (B)

AA / AC

AC

AA / AC

AC

AA

AC

AACR (A)
AA

AA / AC

AACR (A)

AACR (A)
AACR (B)

AACR (B)

ARAB (ox)

* AA*

* AA *

AA

AA

ej angloarab

* AA*

ej angloarab

AA

AACR (A)

AACR (A)

PS (xx)

* AA*/ * AC*

* AC *

AA / AC

AC

* AA*

ej angloarab

AACR (A)

AA / AC

AACR (A)

AACR (A)

Shagyaarab

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

ej angloarab

AACR (A)

AACR (B)

AACR (B)

AACR (B)

AA

AA

AA

AA

AA / AC

AA / AC

AA / AC

AA / AC

AA (x)
sektion II

AC (x)
Hingsten har en
arabhalt under 25% sektion II

sektion II

Annan upp

sektion I

* AA * (x)
sektion I

sektion II

AC (x)

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

sektion I

* AC * (x)
Hingsten har en
arabhalt under 25% sektion I

Hingsten har en
arabhalt på 25%
och över

Stoet är en angloarabiskt sto med inslag av
annan ras än de som de som ingår i
angloarab. Den andra rasen finns i en
procentsats upp till och med

Stoet har en
Stoet har en
arabhalt på Stoet har
arabhalt på Stoet har
25% och en arabhalt
25% och en arabhalt
över
under 25%
över
under 25%

AA/AC
ej angloarab

AA/AC

AACR (A) AA/ACAACR (A)

AACR (B) men om
inslag av enbart arab
= ej angloarab
AACR (B) men om
inslag av enbart PS
=ej angloarab
AACR (B) men om
inslag av enbart
Shagyaarab = ej
angloarab

(
Annan upp

f
a
d
e
r

)

Hingsten är en
angloarabisk hingst
med inslag av
annan ras än de
som de som ingår i
angloarab. Den
andra rasen finns i
en procentsats upp
till och med

Hingsten är en
hingst med inslag av
annan ras än de
som de som ingår i
angloarab i en
procenthalt:

AA

AA / AC

till och med
12,5% sektion IIIa
(87,5% angloarab
eller mer)
Annan upp

AACR (B)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (B)

AACR (B)

AACR (B)

AACR (A)
AA/AC
AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (B)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (B)

till och med 25%,
sektion IIIa (från
75% till mindre
än 87,5%
angloarab)
Annan upp
AACR (A)
till och med 50%
sektion IIIb (från
50% till mindre
än 75%
angloarab)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)

AACR (A)
AACR (B)

AACR (B)

AACR (B)

AACR (B)

AACR (B)

AACR (B)

Över 50%

ej angloarab
AACR (B)

AACR (B)

AACR (B)

AACR (B)
AACR (B) men
men om
AACR (B) men om inslag av AACR (B)
inslag av
om inslag av
enbart
enbart arab = enbart PS = ej Shagyaarab
ej angloarab
angloarab
=ej angloarab

AACR (B)

ej angloarab

ej angloarab

Definition av angloarabiska hästar i Sektion I och II enligt Fransk stambok (Venedigkonventionen):
Sektion I
I sektion I ingår hästar som uteslutande 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.
Hingst (fader) och sto (moder) skall ha härstamning godkänd för Sektion I i SAAF:s Grundregister eller
i SG, SAHF eller motsvarande internationell stambok. Härstamningen kontrolleras i fem led.
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Sektion I *AA*:
Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod på 25,00 % eller mer. Anges i
registraturens namnregister som angloarab, *AA*. I databasen får anges AA för angloarab.
Sektion I *AC*:
Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod mindre än 25,00 %. Anges i
registraturens namnregister som angloarab komplementär (Anglo-Arabes de complément), *AC*. I
databasen får anges AA för angloarab.

Sektion II
I sektion II ingår hästar vars härstamning innehåller förfäder av annan ras än engelskt fullblod,
arabiskt fullblod eller angloarab från sektion I enligt med definitionen ovan.
I detta avseende räknas Shagya som 50 % arabiskt fullblod enligt internationella regler (CIAA), såvida
det inte härstamningsmässigt går att räkna fram en högre arabandel.
Hingst (fader) och sto (moder) skall ha härstamning godkänd för Sektion I, II eller III i SAAF:s
Grundregister, SG eller SAHF eller motsvarande internationell stambok. Härstamningen kontrolleras i
fem led.
Sektion II inregistrerar hästar:
a) vars stamtavla innehåller 15 förfäder av 16 i 4: e generationen inskrivna i antingen i Sektion I eller
Sektion II eller i en officiellt erkänd stambok för engelskt, arabiskt, eller angloarabiskt fullblod.
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 förfäder 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.
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Sektion II AA:
Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod på 25,00 % eller mer. Anges i
namnregistraturen som angloarab, AA. I databasen får anges AA för angloarab.
Sektion II AC:
Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod mindre än 25,00 %. Anges i
namnregistraturen som angloarab komplementär, (Anglo-Arabes de complément), AC. I databasen
får anges AA för angloarab.

Definition av angloarabiskt halvblod
Sektion III
Avdelning A:
Avkomma med angloarabisk härstamning som innehåller mer än 6,25 % och upp till och med 25 %
främmande blod, dock ej tillhörande raser specificerade enligt Venedigkonventionen.
Dessa angloaraber benämns DSAA eller AACR, angloarabiskt halvblod, (Demi Sang Anglo-Arabe eller
Anglo-Arabe de croisement) genom DSAA eller AACR (%) där procentsatsen motsvarar andelen
angloarabisk härstamning.
Hästar som innehåller minst 87,5% angloarab benämns Facteur d´angloarab (Faa) som ett bevis på
att hästen i sig kan ge angloarab registreringsbar för sektion II.
Avdelning B:
Avkomma med angloarabisk härstamning som innehåller mer än 25 % upp till och med 50 %
främmande blod. Dessa benämns AACR, angloarabiskt halvblod, genom AACR (%) där procentsatsen
motsvarar andelen angloarabisk härstamning.

Beräkning av andel arabblod i sektion I och II
Andelen arabiskt inslag beräknas på följande sätt för Sektion I och II:
Procentsatsen hos varje angloarabisk häst beräknas genom att beräkna medelvärdet av förfädernas
inbördes förhållande baserat på rastillhörighet där 0 % gäller för engelska fullblodshästar och 100 %
för arabiska fullblodshästar.

Beräkning av andelen främmande blod gällande sektion II och III (omvänt totala andelen
angloblod)
Andelen främmande blod beräknas på följande sätt för Sektion II och III:
Procentsatsen för främmande blod beräknas genom att räkna 0 % för den erkända och registrerade
förfader som är längst bak i ledet och som inte är identifierat engelskt eller arabiskt fullblod eller
angloarab. Shagya räknas som 50 % arabiskt inslag enligt internationella regler (CIAA).
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Schema
Beräkning av andel främmande blod per generation och övergång från sektion III till sektion II i antal
generationer:
Sektion
Generation
Andel främmande
blod
Procent

IIIb
1
½

IIIa
2
¼

IIIa
3
1/8

II
4
1/16

II
5
1/32

50

25

12,5

6,25

3,125

Sektion
Generation
Andel
Procent

II
6
1/64
1,56

II
7
1/128
0,78

II
8
1/256
0,39

II
9
1/512
0,195

II
10
1/1024
0,0975

2.5.2.

Krav för införande i Riksstambok

RIKSSTAMBOK
Riksstamboken och Riksstambokens bilaga är öppen för alla raser som ingår i den angloarabiska
hästen.
1. Hingsten /stoet ska vara införd i en godkänd svensk eller internationell stambok för sin ras.
2. Hingsten/stoet ska beroende på kombination av blod kunna producera en angloarabisk häst
enligt definitionen för angloarab .
3. Härstamningen ska kunna verifieras i fem led.
4. Avelsindividerna ska vara avelsvärderade och godkända enligt rasvisa krav definierade i
ASHR:s avelsvärderingsreglemente
Avelsvärdering
Urval av avelsindivider
Urvalsprocessen baseras på ASHR:s Hingst- och storeglemente för angloarab:
De uppgifter som utnyttjas vid avelsvärdering och klassificering av avelsindivider ligger som grund för
införande av hingst eller sto i avelsplanen för den angloarabiska hästen.
De uppgifter som utnyttjas från avelsvärderingen är:
–
–
–
–
–

Härstamning, individuppgifter och mått.
Exteriörbedömning
Prestationer (bruksprov, treårstest, kvalitetsbedömning, tävlingsresultat)
Hälsotillstånd, dvs. röntgenutlåtande, veterinärintyg mm (för hingstar)
Fruktsamhet.
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– Nedärvning av defekter (i förekommande fall)
– Avkommebedömning (resultat från premiering, tävling, kvalitetsbedömning och dylikt)

RIKSSTAMBOKENS BILAGA
I Riksstambokens bilaga placeras:
1. hingstar och ston som genomfört avelsvärdering, enligt ASHR:s avelsvärderingsreglemente
17.1 rasvisa bestämmelser för angloarabisk häst, men som inte kunnat klassificeras som
godkända
2. hingstar, enligt ASHR:s avelsvärderingsreglemente för hingstar 17.1 rasvisa bestämmelser för
angloarabisk häst punkt 3.3 avkommeprövning, som ej är avelsvärderade och klassificerade
för angloavel.

2.6.

Stamboksindelning

Stambokens huvudavsnitt
Grundregister, Riksstambok och Riksstambokens bilaga utgör grundstambok för angloarabiska
hästar.

GRUNDREGISTER
Införande av angloarabiska hästar i SAAF Grundregister.
De angloarabiska hästarna som registreras i Grundregister sorteras in i:
- Sektioner (I, II och III)
- Andel arabblod (sektion I och II) eller totalt andel angloblod (sektion III)
- Riksstamboksberättigad (avelsvärderad och klassificerad) härstamning eller
Ej Riksstamboksberättigad (ej avelsvärderad och/eller ej klassificerad) härstamning (sektion I, II
och III)

RIKSSTAMBOK
I Riksstambok:
1. intas hingstar och ston som har genomfört avelsvärdering, enligt ASHR:s
avelsvärderingsreglemente, och klassificerats godkända för svensk angloavel
2.

intas hingstar och ston som bedöms ha genomfört avelsvärdering, enligt ASHR:s
avelsvärderingsreglemente, och klassificerats godkända av avelsvärderingsnämnd.
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Stamboksnummer
Avelsvärderade och premierade ston och hingstar verksamma inom angloavel stamboksförs med
egen stamboksnummerserie.

RIKSSTAMBOKENS BILAGA
I Riksstambokens bilaga intas:
- hingstar och ston som inte kan intas i Riksstambok
Individer placerade i Riksstambokens bilaga kan efter ny avelsvärderande prövning definierade i, 2.7
Byte av avdelning i stambok, intas i Riksstambok.

Stamboksnummer
Hästar som införs i Riksstambokens bilaga erhåller inget stamboksnummer.

2.7.

Byte av avdelning i stambok

Byte från Riksstambokens bilaga till Riksstamboken
Sto
Regler för avkommor till hingstar och ston placerade i Riksstambokens bilaga:
Avkommor kan stambokföras i Riksstambok om de motsvarar de rasvisa kraven (godkänd
avelsvärdering), i annat fall införs avkommorna i Riksstambokens bilaga.
Regler för erhållande av avelsvärdeklass AB och A för ston placerade i Riksstambokens
bilaga punkt 1:
Sto kan med tävlingsprestationer på lägst lätt klass nivå oavsett disciplin, samt med avkomma som
motsvarar rasvisa krav, upptas i Riksstambok och tilldelas då avelsvärdeklass AB.
Har stoet minst tre avelsvärderade avkommor som motsvarar rasvisa krav enligt ASHR:s
avelsvärderingsreglemente rasvisa bestämmelser för angloarabisk häst, eller som har gått till final i
unghästchampionat i någon disciplin, eller har prestationer på lägst medelsvår nivå oavsett disciplin,
upptas stoet i Riksstambok. I samband med detta ska stoet erhålla avelsvärdeklass A.
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Hingst
Regler för erhållande av avelsvärdeklass AB och A för hingstar placerade i Riksstambokens bilaga
punkt 1:
Hingsten kan med tävlingsprestationer enligt ASHR:s avelsvärderingsreglemente för hingstar 17.1
rasvisa bestämmelser för angloarabisk häst, samt med avkomma som motsvarar rasvisa krav upptas i
Riksstambok och tilldelas då avelsvärdeklass AB.
Har hingst, införd i Riksstambokens bilaga, minst fem avelsvärderade avkommor som motsvarar
rasvisa krav, 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, kan hingsten, enligt ASHR:s avelsvärderingsreglemente för hingstar 17.1 rasvisa
bestämmelser för angloarabisk häst punkt 3.3 avkommeprövning, godkännas för Riksstambok av
avelsvärderingsnämnd, antingen på uppdrag av SAAF:s avelskommitté, eller på uppdrag av
hingstägaren, eller på uppdrag av stoägare.
Upptas hingsten i Riksstambok ska den erhålla avelsvärdeklass A.

Regler för erhållande av avelsvärdeklass A för hingstar placerade i Riksstambokens bilaga punkt 2:
Har hingst, införd i Riksstambokens bilaga punkt 2, minst fem avelsvärderade avkommor som
motsvarar rasvisa krav, 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, kan hingsten, enligt ASHR:s avelsvärderingsreglemente för hingstar
17.1 rasvisa bestämmelser för angloarabisk häst punkt 3.3 avkommeprövning, godkännas för
Riksstambok, antingen på uppdrag av SAAF:s avelskommitté, eller på uppdrag av hingstägaren, eller
på uppdrag av stoägare.
Upptas hingsten i Riksstambok ska den erhålla avelsvärdeklass A.

2.8.

Avelsvärderingsresultat

Se 2.5 Krav för införande i stambok under rubrik ”Avelsvärdering”
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BILAGA till stamboksreglemente för Angloarab
Flera orsaker till minskad avel
Under mitten av 90-talet skedde en dramatisk sänkning av antalet födda angloföl. (figur 1).
En orsak till denna nedgång kan tillräknas Svenska Angloarabföreningens beslut att införa att endast
angloaraber med 25 % till 75 % arabblod skulle räknas som angloarabiskt fullblod.
Detta beslut innebar att angloaraber med mindre är 25 % eller mer än 75 % ox-blod inte räknades
som angloaraber och heller inte kunde stambokföras trots en i övrigt godkänd härstamning.
Det innebar att många angloaraber har registrerats som partbreed i SAHF eller som svenska halvblod
i ASVH. I och med SAAF:s medlemskap i den internationella sammanslutningen Confédération
Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA) är denna regel borttagen.
Andra orsaker kan vara att en del ston och hingstar som använts i aveln gick ur tiden samtidigt samt
ett allmänt ökat intresse för andra mindre vanliga raser.
Lyckad prestationsavel
Det ställdes med tiden högre krav på prestation inom olika discipliner för att utveckla angloaraben
mot en mer genuin internationell sporthäst. Denna tydliga selektion har gjort att den svenska
angloaveln har, trots en liten avel, genererat flera tävlingshästar inom främst fälttävlan med
prestationer på internationell nivå. De flesta av dessa tävlingsindivider har inslag av franskt
angloarabiskt blod.
Risken för inavel
Avelsbasen är mycket heterogen och risken för inavel är minimal. Det som ytterligare talar för att
risken för inavel är liten är att de angloarabiska hingstarnas avkommor omfattar bara ca 140 individer
varav endast 50 % är ston och de flesta av dem är inte längre i avelsbar ålder. Resten av de i
registraturen upptagna individerna kommer från engelskt fullblod och arabiskt fullblod som första
eller andragenerationskorsningar.
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Antal registreringar per årtionden
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220
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Antal hästar i register 1980-1989
Antal hästar i register 1990-1999
Antal hästar i register 2001-2010

100

50

0
Registeringar i perioder
Antal
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Uppbyggnad av den svenska angloarabiska rasen i Sverige
Det har registrerats ungefär 200 hästar per årtionde sedan 1968 (figur 2). Den inhemska
angloarabaveln kom igång redan mitten av 50-talet. Från slutet av 50-talet fram till 1980
importerades en stor mängd angloarabiska fullblod från England.
Det var i huvudsak förstagångskorsningar mellan arabiska fullblodshingstar och engelska
fullblodsston. Fortsatt användes arabhingstar på angloarabiska ston. Arabinslaget i dessa angloaraber
var högt vilket gjorde att medelhöjden låg runt 155 cm.
Under denna period föddes en mycket framgångsrik prestationsstam baserat på ett engelskt
fullblodsto, Therese xx. Denna stolinje lever fortfarande kvar och lämnar fortfarande avtryck i aveln i
form av högpresterande hästar i alla discipliner.
Från mitten av 70-talet fram till och med kom en period då franska angloaraber importerades och
aveln inriktades mot en högre andel engelskt fullblod. Här skapades en mer prestationsinriktad avel,
vilket resulterade i ett större antal tävlande angloaraber. Medelmankhöjden blev högre och rasen
utvecklades till att bli mer konsoliderad. Den rastyp som då utvecklades utgör grunden till
angloarabens nuvarande avelsmål i Sverige.
Under den tredje cykeln, 1991-2000, föddes de hästar som har presterat under 2000-talet. Det är,
med enstaka undantag, hästar med svensk-franskt prestationsblod.
För att upprätthålla en avelsbas behöver det sannolikt produceras 200 hästar på en tioårsperiod där
främst prestationsmeriterade och avelsbedömda ston sätts i avel tillsammans med
prestationsmeriterade hingstar.
Nivån med en produktion av ca 200 hästar under en 10 års period har visat sig räcka för att undvika
inavel.

REGELSAMLING FÖR INFÖRANDE I GRUNDREGISTER
Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA) och Fransk stambok – en jämförelse
Från och med 2004 är SAAF medlem i den internationella angloaraborganisationen, Confédération
Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA). Det primära syftet med CIAA är att är få en gemensam
definition kring Sektion I och Sektion II som skall underlätta utbytet av angloaraber mellan länder och
att marknadsföra angloaraben.
CIAA:s riktlinjer för den angloarabiska hästen fastställdes i den så kallade Venedigkonventionen .
Venedigkonventionen är ett samlingsdokument som upprättades redan 1993 och som accepterades
1999 av ett flertal länder däribland Frankrike, Sverige, Polen, Spanien, Italien, Marocko, Portugal,
Schweiz m fl.
Venedigkonventionens definitioner av den angloarabiska hästen omfattar sektion I och sektion II.
Arbetet inom CIAA driver och harmoniserar rasens internationella utveckling.
Fransk stambok har även en sektion III som omfattar angloarabiska halvblod. Detta finns ännu så
länge inte inom CIAA:s definitioner men ett arbete kring att definiera angloarabiska hästar som
innehåller angloarabiskt blod med 50 % - 87,5% pågår.
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Det långsiktiga syftet med samarbetet är att skapa en internationell stambok för angloarabiska hästar
vilket är nödvändigt för att påvisa rasens utmärkta tävlingsegenskaper. Den angloarabiska hästen står
för ca 10 % av den totala aveln i Frankrike men för ca 20 % av tävlingsprestationerna inom fälttävlan.

Underlag för indelning av SAAF Grundregister
För Sektion I och II:
Enligt Fransk Stambok.
Franska stamboksregler är de samma som de internationella regler som fastställts av CIAA,
Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe, den 4 april 1993 i Venedig, den s.k.
Venedigkonventionen.
För Sektion IIIa:
i.
Enligt fransk stambok (Registre du Demi-sang Anglo-Arabe) vad gäller att sektionen finns
samt att man benämner det angloarabiskt halvblod samt angivning av totala andelen
angloarabblod
och
ii.
Enligt Riksstambok vad gäller definitionen av andel angloarabblod.
Sektionen omfattar hästar innehållande en andel angloarabblod på 75-87,5%.
I Frankrike finns krav på viss andel arabisk fullblod. Kravet på viss andel arabiskt fullblod i fransk
sektion III har varierat över tiden och är inte statiskt.
SAAF använder den totala andelen angloarabblod som riktmärke för definitionen i sektion IIIa (och
även sektion IIIb enligt nedan)
För Sektion IIIb:
iii.

Enbart enligt Riksstambokens bilaga för angloarabiska hästar med hög andel angloblod.

Omfattar hästar innehållande en andel angloarabblod på 50-75%. Denna del finns ännu inte i fransk
stambok, med en diskussion pågår inom såväl CIAA som fransk stambok att definitionen av dessa
angloarabiska hästar också ska ingå.

Syftet med avelsvärdering och införande i Riksstambok
Avelsarbetet strävar mot avelsmålet som har definierats för rasen. Hästarna avelsvärderas för att
stärka rasens avelsframsteg.
Förutsättningarna för de huvudsakligen inkorsande raserna, engelska och arabiska fullblod, har
ändrats över tiden, det vill säga att urvalet av de hästar som uppfyller SAAF:s krav på bruksprov har
minskat till nackdel för angloarabiska hästen.
I och med att antalet registrerade föl sjunkit till en låg nivå finns behov av att se över kraven för
införande av hästar i Rikstamboken. Målet är att öka antalet individer i avel utan att ge avkall på
kvalitet och avelsmål.
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