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Information gällande 
Svenska Angloarabföreningens  

Riksavelsvärdering och Utställning 2016 
11-14 augusti på Axevalla, Skara 

 
 
 
 
 

Proposition och program finns på 
http://www.morganhorse.se/joomla/files/Proposition Morgan Riks 2016.pdf 
 
 
 
 
Gällande premieringsreglemente/rasföreningsreglemente: 
 
 
ASHR Plan & Riktlinjer 
http://www.ashr.se/images/PDF/ASHR/ASHR_Plan-och_riktlinjer_SJV_20121028.pdf 
 
 
ASHR Stamboksreglemente 
http://www.ashr.se/images/PDF/ASHR/ASHR Stamboksreglemente Angloarab SJV 2012-12-
03.pdf 
 
 
ASHR Sto- och unghästreglemente 
http://www.ashr.se/images/PDF/ASHR2016/ASHR Storeglemente 2016.pdf 
 
 
 

 
För rådgivande bedömning av hingst för angloavel används ASHR 
Hingstreglemente.  
Obs bedömningen är endast rådgivande! 
 
Gällande premieringsregementen finns på Avelsföreningen för Specialhästraser, (ASHR) websida: 
www.ashr.se där dels allmänna bestämmelser finns, dels bestämmelser för respektive ras.  
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Startberättigade hästar för utställning (bedömning) och för 
avelsvärdering. 
 
 
 
Angloaraber (ston, hingstar och valacker):  

 
• Sektion I, II, III och DSAA (Angloarabiskt halvblod) registrerade hos SAAF, ASVH, ASRP eller annat 

internationellt godkänt avelsförbund inom WBFSH. 

 
samt ston och hingstar av raserna 
 

a. arabiskt fullblod  
b. shagya-arab   
c. engelskt fullblod  
d. halvblod  

 
• registrerade hos ARAB, SH (Shagya), ASVH, ASRP, SGC eller annat internationellt godkänt avelsförbund 

inom WBFSH  
• avsedda för angloarabavel 
• med eller utan angloarabavkommor. 

 
 
 
Avelsvärdering av ston i angloavel (B, AB, A eller Elit) 
 
Stona ska som underlag för avelsvärdering som avelsindivid (för premiering första gången eller för höjning av 
avelsvärdesklass),  

 
• ha en angloavkomma vid sidan (föl) eller  
• ha en äldre angloavkomma som avelsvärderas/bedöms på plats eller  
• ha en angloavkomma som blivit bedömd vid en annan avelsvärdering/utställning  
• ha genomfört bruksprov eller ha tävlingsmeriter enligt ASHR Storeglemente för angloarab. 

 
Angloavkomman ska ha härstamning som gör att den kan registreras i SAAF-register sektion I, II eller III eller i 
register för DSAA.  
 
 
Bifoga anmälningsblankett för avelsvärdering/premiering! 
 
För att premiering ska kunna ske, dvs erhållande av premieringsbokstav B eller höjning av premieringsstatus 
till AB, A eller ELIT för att sedan kunna införas i respektive ras stambok, skall anmälan ske på särskild blankett 
” ANMÄLAN TILL HÄSTPREMIERING Sto ASHR SAAF”, som finns att tillgå på www.angloarab.se , 
med utförlig information om egna och avkommors prestationer. Uppgifterna ska kunna verifieras.  
 
Hästar för angloarabavel: 
Vid frågor kontakta registrator Lena Gävert: registrator.angloarab@ashr.se 
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Bestämmelser för utmärkelser, bedömningar och championat 
 
Exteriörklasser för avelsvärdering och utställning inom angloavel 
Kategori Notering Bedömningsskala 

Unghästar 1-2 år  Bedömning enligt 60 p-skala. 

Unghästar 3-5 år 
(ston, valack, hingst ) 
(obs ej hingstpremiering) 

Delklass till Tristans 
vandringspris för 
angloaraber 

Bedömning 60p-skala (ridprov och löshoppning krävs för 
deltagande i championat),  
50 p-skala kan erbjudas för enbart visning vid hand 

Hästar 6 år och äldre  
(ston, valack, hingst)  
(obs ej hingstpremiering) 

Delklasser till 
Brukschampionaten 
för angloaraber 

Bedömning 60p-skala (ridprov och uppsutten hoppning krävs 
för championat), 50 p-skala kan erbjudas för enbart visning vid 
hand 

Ston med avkomma för bedömning eller för 
premiering inom angloarabavel  Ston med föl/avkommabedöms valfritt enligt 50p-skala eller 

60-poängskala.  

Fölbedömning 
Föl för angloarabavel  60p-skala 

Avelsvärdering av ston och hingstar utan 
avkomma inom angloarabavel 3 år eller äldre 
(obs ej hingstpremiering)  

 Bedömning enligt 60 p-skala. 

Eventuella exteriörtitlar  Se *  

 
Ridklasser för hästar aktuella för avelsvärdering och utställning inom angloavel 

Kategori Notering Regler 

Gångartsbedömning 3-5 åringar Se ** Bedömning av gångarter under ryttare: medelvärde av gångarter 
(skritt, trav och galopp) = en siffra), Temperament och allmänt 
intryck (en siffra) Gångartsbedömning 6 år och äldre  Se ** 

Löshoppning  
Föl t o m 3 år 
 
Uppsutten hoppning  
4-5 åringar  

Se *** 
 
Speciellt unga ston som 
haft föl se **** 

Vid löshoppning ska hästen vara förberedd för detta. 
 
Vid hoppning görs bedömning av teknik och förmåga (en siffra), 
Temperament och allmänt intryck (en siffra) 

Uppsutten hoppning 6 år och äldre Se ***** 

Rådgivande bedömning: 
Gångartsbedömning  
hästar för angloarabavel  
(engelskt fullblod, arab, shagya-arab, 
halvblod) 

 
Bedömning av gångarter under ryttare: medelvärde av gångarter 
(skritt, trav och galopp) = en siffra, Temperament och allmänt 
intryck (en siffra) 

Rådgivande bedömning: 
Löshoppning 3-åringar 
Uppsutten hoppning 4-5 åringar; 
hästar för angloarabavel  
(engelskt fullblod, arab, shagya-arab, 
halvblod)  

 Vid hoppning görs bedömning av teknik och förmåga  
(en siffra), Temperament och allmänt intryck (en siffra) 

Rådgivande bedömning: 
Uppsutten hoppning 6 år och äldre; 
hästar för angloarabavel  
(engelskt fullblod, arab, shagya-arab, 
halvblod) 

 Vid hoppning görs bedömning av teknik och förmåga (en siffra), 
Temperament och allmänt intryck (en siffra) 
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Championatsklasser För angloaraber registrerade i SAAF 
Kategori Notering Regler 

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

Unghäst-championat 
Bedömning enligt 100p-skala:  
För Tristans Vandringspris gäller särskilt: Ingen delsiffra under 
7. Snittet ska ligga på minst 7,5   
 
Vid lika poäng/placering i unghäst- och brukschampionaten är 
bruksegenskaperna/ talangbedömningen utslagsgivande 
gentemot exteriörbedömningen. 
  

Brukschampionat 
6-åriga hästar och äldre som genomfört 
exteriörbedömning, uppsutten hoppning, 
gångartsbedömning under ryttare 

Brukschampionat 

  
Rådgivande bedömningar 
Vid Rådgivande bedömning av hingst används ASHR Stamboksboksreglemente för hingstar som underlag.  
OBS ! Bedömningen är endast rådgivande. 
Kategori Notering Regler 

Rådgivande bedömning av hingstar till 
angloarabavel 

Öppen för x-, ox-, xx-  
och shagya-hingstar, 
DSAA samt halvblod  

Bedömning enligt 100p-skalan:  
 
Fr.o.m 3 år: Gångartsbedömning alt. Ridprov och löshoppning.  
Äldre: Gångartsbedömning och uppsutten hoppning för hingstar. 
Valfri löshoppning/uppsutten hoppning för ston. 

Rådgivande bedömning av ston till 
angloarabavel 

Öppen för x-, ox-, xx- 
och shagyaston, DSAA 
samt halvblod  

 
* Vid tillräckligt antal utställda hästar kan följande utmärkelser utdelas (gäller angloarab) 

Bästa föl Ingen avgift Av domaren utvalda föl 

Best In Show 
Reserv Best In Show 
Meeting Champion 

Ingen avgift Av domaren utvalda hästar i exteriörklasserna (guldhästar). 
Kvalitetskrav och minimiantal startande finns. 

Best In Show Unghäst Ingen avgift Av domarteamet utvalda 1- och 2 åringar. Kvalitetskrav och 
minimiantal startande finns. 

Bästa Puts Ingen avgift  

Bäst Ekipage Ingen avgift  

Bästa Uppvisare Ingen avgift Visning vid hand på utställningen 

 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  
RÖRANDE RIDPROV OCH HOPPNING I CHAMPIONATSKLASSERNA 
 

** Ridprov och gångartsbedömning  
Ekipaget rider enligt domarens anvisningar. Bedömning sker av skritt, trav och galopp. Hästen skall kunna 
korta och länga sin steglängd i trav och galopp. 3 och 4-åriga hästar bedöms i skritt enbart på lång tygel. För 
treåriga ston som visas för premiering kan ridprov väljas utan bedömning av gångarter. Ridprovet ges då 
betyget godkänt/ej godkänt med verbalt omdöme. Hästen deltar då ej i unghästchampionat. 
 

*** Löshoppning 
Bedömningen sker enligt domarens anvisning företrädesvis enligt ASVH:s Bedömningsreglemente för 3-årtest 
2016. Löshoppningens utförande anpassas av domaren efter hästens förmåga.  
 

**** Ston som fått föl 
Ston som har fått föl som fyra och/eller femåring kan välja att genomföra antingen endast löshoppning och 
räknas då vara på samma nivå vad gäller utbildning som en treåring respektive fyraåring (beroende på antal år i 
aveln). 
 

***** Hoppning  
Sker enligt domarens anvisning. Exempel på hinder som kan förekomma vid bedömningen är hoppning över 3 
stycken hinder (stigsprång, Koppelräck och oxer). Framhoppning på stigsprång. Hinderhöjder: 4 åringar 90-
100cm, äldre 100-120 cm. Hindren rids efter domarens anvisningar. Hindrens höjd och bredd ändras av 
domaren efter hästens förmåga. 
 

Utrustning för häst och ryttare vid bedömningarna     
Hästar 1 år och äldre visas i träns! Vid hoppmoment är benskydd tillåtna. Funktionell klädsel för visare samt 
godkänd ridhjälm vid all visning. I ridklasser klädsel enligt Svenska Ridsportförbundets TR för regional 
hoppning och dressyr. 
  



Sidan 5 av 6 

INFORMATION RÖRANDE ROSETTER, PLAKETTER OCH PRISER mm 
 
Plaketter och priser 
Hästar som inte klassificeras enligt nedan tilldelas deltagarrosett.  
Plaketter och rosett tilldelas deltagarna enligt uppnådd poängskala.  
 
1. Premieringspoäng  
 
Premiering av ston enligt ASHR Sto- och unghästreglmente för angloarab 
Premiering av ston (B, A, AB, ELIT).  Hästen erhåller specialrosett för aktuellt premieringsbokstav. 
 
Kvalitetsklasser för exteriör 
Hästen tilldelas en kvalitetsklass för exteriör och erhåller en rosett  motsvarande bokstav.  
 
Poängskala  Rosett Klass Bedömningskriterier 
50-poängskala 
38-50  Blå I 
35-37  Gul II 
30-34  Röd III 
 
 
60-poängskala Rosett Klass 
45-60  Blå I 
41-44  Gul II 
36-40  Röd III 
 
Kvalitetsklasser för gångarter och löshoppning/hoppning 
 
För gångarter och hoppning finns nedanstående klassindelning. 
Löshoppning/uppsutten hoppning och gångarter under ryttare:  
	  
Kvalitetsklass  20-poängskala  40-poängskala  Rosett 
Diplom   17-20 poäng   32-40 poäng   Blå/gul 
Klass I   15-16 poäng   30-31 poäng   Blå 
Klass II   13-14 poäng   25-29 poäng   Gul 
Klass III   12 poäng   24 poäng   Röd 
Klass IV   - 11 poäng   - 23 poäng   Grön 
 
Dessa prov kan ersättas med för underlag för avelsvärdering till B, AB, A eller Elit medintyg från prov som motsvarar 
bruksprov från officiell tävling, Treårstest, Kvalitetsbedömning eller annat kontrollerat rid-/körbarhetsprov utfört på 
offentlig plats eller resultatlistor från SG. Berättigad att utfärda intyg är premieringsförrättare och av SvRF och SKR 
godkänd domare. 
 
2. Utställningspoäng  
 
Hästar som erhåller nedanstående  exteriörpoäng belönas med nedanstående  utmärkelser i samband med utställningen.  
Utställningspoäng ska inte förväxlas med premiering. En häst kan erhålla högre utställningspoäng än premieringspoäng. 
 
Poängskala  Plakett Rosett Bedömningskriterier 
50-poängskala 
39-50  Guld Guld/Grön 
35-38  Silver Silver/Grön 
30-34  Brons Brons/Grön 
 
 
60-poängskala 
47-60  Guld Guld/Grön 
42-46  Silver Silver/Grön 
37-41  Brons Brons/Grön 
 
  

Visning vid hand. Bedömning av: 
1. Typ   
2. Huvud, hals och bål  
3. Extremiteter och rörelsernas korrekthet  
4. Rörelsemekanik i skritt  
5. Rörelsemekanik i trav 

Visning vid hand. Bedömning enligt ovan 
plus: 
6. Rörelsemekanik i galopp (bedöms i frihet). 

Visning vid hand. Bedömning av: 
1. Typ   
2. Huvud, hals och bål  
3. Extremiteter och rörelsernas korrekthet  
4. Rörelsemekanik i skritt  
5. Rörelsemekanik i trav 

Visning vid hand. Bedömning enligt ovan 
plus: 
6. Rörelsemekanik i galopp (bedöms i frihet). 
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3. Championatspoäng 
 
Hästar som deltar i Championaten (Unghäst och Brukschampionat) erhåller poäng enligt nedan. Den maximala totala 
poängsumman är 100 poäng. Vinnaren i respektive Championat erhåller championatspris och rosett. 
 
Utställningspoäng enligt 60-poängskala ovan plus: 

 
4. Pristagare i klassen 
 
Inom varje klass rangordnas hästarna om det är minst 3 startande. Deltagarna erhåller rosetter och eventuellt priser 
motsvarande sin placering moch enligt den princip som gäller i SvRF Tr för antal placerade i förhållande till antal startande, 
dvs 3 starter=1 placering. 
 

5. Best in Show Unghäst, Best in Show, Reserv BIS 
 
Hästar registreringsbara i stamboken för Angloarab som erhållit poäng motsvarande Guld enligt 50- eller 60-poängskala 
kan delta i utnämning till BiS mm. Hästarna tas in på ring samtidigt och därefter sker uttagningen. Vid litet antal startande 
hästar eller inga hästar som uppnått Guld avgör utställningskommittén och domaren om utnämning ska ske.   
 

6. Bästa Hopphäst/Gångartshäst 
 
Diplom för Bästa Hopphäst och Bästa Gångartshäst kan utses bland deltagare i uppsutten hoppning och 
gångartsbedömning. Dock får ingen siffra vara under 7 för att erhålla utmärkelsen. 
 
 
 

7. Löshoppning alternativt uppsutten hoppning. Vid hoppning görs bedömning av teknik och förmåga  
(en siffra),   
8. Temperament och allmänt intryck i hoppning (en siffra),  
9. Gångartsbedömning under ryttare: Bedömning av gångarter, temperament, utvecklingsbarhet och 
ridbarhet (medelvärde av gångarter (skritt, trav och galopp = en siffra)),  
10. Temperament och allmänt intryck i gångarter (en siffra).  


