
         
Svenska Angloarabföreningens 

Riksavelsvärdering 2013 
10-11 augusti 2013

MOO GÅRD, ÅTORP 

 

Allmänna bestämmelser 
Deltagande angloaraber ska vara registrerade eller tilläggsregistrerade i SAAF. 

Reglementen:  
ASHR Plan & Riktlinjer 
ASHR Stamboksreglemente  
ASHR Sto- och unghästreglemente 

 

Särskilda bestämmelser 
1. Avelsvärderingen arrangeras av Svenska 

Angloarabföreningen  

2. Arrangemanget är öppet för Svenska 
Morganhästföreningens och Svenska 
Lipizzanerföreningens hästar.  

3. Raser som är berättigade att deltaga för 
angloavel:  
a. angloarab,  
b. engelskt fullblod,  
c. arabiskt fullblod,  

d. shagya-arab och  
e. halvblodshäst med högt fullblodsinslag och 

som har avkomma eller kommer att 
användas i angloavel.  

4. Domare: Harald Jönsson, exteriör, hoppning, 
gångarter 

5. Kontaktperson: Lena Gävert 076-844 01 55, 
Therese Björklund 070-573 95 95 

6. Anmälan sker på avsedd anmälningsblankett 
som finns på hemsidan under Evenemang på 
http://www.angloarab.se. För premiering eller 
höjning av värdebokstav skall särskild blankett 
ifyllas, vilken också finns på hemsidan. 
Ordinarie anmälan fr.o.m den 2013-05-01 
utgår den 2013-06-28 därefter efteranmälan till 
2013-07-15  mot en extra avgift om 150 kr per 
häst  

7. Betalning skall göras i samband med anmälan 
till SAAFs plusgiro 440 23 62-0.  
 

8. RIKS hålls på Moo Gård, Åtorp. Separat 
vägbeskrivning finns på SAAF hemsida 
under evenemang http://www.angloarab.se. 
Visningen sker i ridhus.  
Hemsida till anläggningen 
http://www.moogard.se/  

9. Uppstallning finns att tillgå i begränsat antal 
boxar  på anläggningen (11 st) för 350 
kr/meeting (fredag kl 18:00. till söndag kl 
12:00) och 250 kr/daguppstallning (i mån av 
plats), fler boxar finns att tillgå i närliggande 
stallar under hela meetinget. 

10. Vid återbud pga. skada eller sjukdom 
verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas 
halva anmälningsavgiften om återbud anmäls 
senast 2013-08-10 före bedömningen. 
Veterinär-/läkarintyg skall vara arrangören 
tillhanda senast 2013-08-20 för att 
återbetalning skall ske. 

11. Hästen ska vara försedd med två (2) 
nummerlappar vid visningen (tillhandahålls 
ej av arrangören). 

12. Information kommer att läggas ut på 
arrangörsföreningens hemsida 
www.angloarab.se  

13. Rätt till ändringar förbehålls.  

14. Vid tillräckligt antal startande delas titlar som: 
Bästa föl, Best In Show, Reserv Best In Show, 
Meeting Champion, Best In Show Unghäst, 
Bästa Puts, Bästa Ekipage, Bästa Uppvisare ut.  



	  

 

Tidsprogram, preliminärt 
 
 
Exteriörklass, första start kl. 08:30 
Klass 1. Angloarab unghästar födda 2011-2012 

Klass 2. Angloarab unghästar födda 2008-2010 

Klass 3. Angloarab födda 2007 och tidigare 

Klass 4. Ston med avkomma/or för premiering 
inom angloarabavel ; angloarab, arab, engelskt 
fullblod, shagya, halvblod med högt fullblodsinslag 

Klass 5. Angloarab fölbedömning 

Klass 6. Avelsvärdering av ston och hingstar utan 
avkomma inom angloarabavel 3 år eller äldre; arab, 
engelskt fullblod, shagya, halvblod med högt 
fullblodsinslag 

Klass 7. Avelsvärdering Morgan  

Klass 8. Avelsvärdering Lipizzaner 

Klass 9. Ston för premiering; Morgan 

Klass 10. Ston för premiering Lipizzaner 

Klass 11. Fölbedömning Morgan 

Klass 12. Fölbedömning Lipizzaner 

 

Ridklasser: 
Klass 20. Angloarab gångartsbedömning 3-5 
åringar 

Klass 21. Angloarab gångartsbedömning 6 år och 
äldre 

Klass 22. Angloarab löshoppning 3 åringar / 
uppsutten hoppning 4-5 åringar 

Klass 23. Angloarab uppsutten hoppning 6 år och 
äldre 

Klass 24. Gångartsbedömning hästar för 
angloavel; arab, engelskt fullblod, shagya, halvblod 
med högt fullblodsinslag  

Klass 25. Gångartsbedömning Morgan 

Klass 26. Gångartsbedömning Lipizzaner 

Klass 27. Löshoppning (3 åringar) / uppsutten 
hoppning (4-5 åringar) hästar för angloarabavel; 
arab, engelskt fullblod, shagya, halvblod med högt 
fullblodsinslag 

Klass 28. Löshoppning Morgan 

Klass 29. Löshoppning Lipizzaner 

Klass 30. Uppsutten hoppning (6 år och äldre) 
hästar för angloarabavel; arab, engelskt fullblod, 
shagya, halvblod med högt fullblodsinslag 

Klass 31. Uppsutten hoppning Morgan 

Klass 32. Uppsutten hoppning Lipizzaner 

 

Championatsklasser: 
För angloaraber registrerade i SAAF 

Klass 40. Tristans vandringspris (För 3-5 
åriga hästar som genomfört exteriörbedömning, 
löshoppning (3-åringar) uppsutten hoppning (4-5 
åringar), gångartsbedömning under ryttare) 

Klass 41. Brukschampionat (6-åriga hästar och 
äldre som genomfört exteriörbedömning, 
uppsutten hoppning, gångartsbedömning under 
ryttare) 

 

Rådgivande bedömningar: 
Vid Rådgivande bedömning av hingst används 
ASHR Stamboksboksreglemente för hingstar som 
underlag.  

OBS ! Bedömningen är endast rådgivande. 

Klass 50. Rådgivande bedömning av hingstar till 
angloarabavel; arab, engelskt fullblod, shagya, 
halvblod med högt fullblodsinslag 

Klass 51. Rådgivande bedömning av ston till 
angloarabavel; arab, engelskt fullblod, shagya, 
halvblod med högt fullblodsinslag 

 

Träningsklasser: 
Klass 60. Pay and Jump 

Klass 61. Pay and Ride 

 
 
 

Svenska Angloarab-
föreningen önskar er 
varmt välkomna med er 
anmälan! 
  


