
	  
	  

SVENSKA  
ANGLOARABFÖRENINGEN 

 
	  

Proposition 
Svenska Angloarabföreningens  

Lokal Utställning/Avelsvärdering  
26 juni 2016 på Ekesås Gård 

 
 

 

Utställningen genomförs söndag 26 juni från ca 09.00.  
 
Preliminärt tidsprogram  
 
Söndag förmiddag:  
preliminär starttid: ca 10.00 eller enligt PM 
 
Mätning och ID-kontroll 

• Mätning öppen från kl ca 08.30 eller enligt PM 
Exteriörbedömning  

• Föl  
• Unghästar 1-2 år  
• Treåriga och äldre hästar 
 

Därefter 
Gångartsbedömning under ryttare 

• Från tre år  
  
Visning av guldhästar (eventuellt) 

• Ev. Utmärkelser för respektive ålder och ras. 
• Domarens val Meeting Champion (eventuellt) 

 
Därefter:  
Ridklasser 

• Pay and Ride, valfritt dressyrprogram. Domare Maud Delling.  
• Prova på Terränghinder. Ledare Esmeralda Gyllenswärd/Hans Delling. 

Föranmälan krävs. 
 
Reservation för ändringar i relation till antalet starter. 
 
Generella upplysningar 
 
Öppettider sekretariat 
Sekretariatet är öppet söndag 09.00- till 30 min efter utställningen slut 
 
Ankomst till utställningsplatsen  
Anmälan om ankomst sker i sekretariatet. Vid anmälan ska gällande ID-handlingar (pass) 
kunna uppvisas samt hästägarförsäkran skrivas på. 
 
Visning och bedömning 
Sker utomhus i paddock 20x60 m, sand/grus 
Hästen märks med angivet nummer. Visare/ägare medtar egen nummerlapp. 
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Servering 
Enklare servering med lunch, smörgåsar, fika och kaffe under söndagen.  
 
PM till utställare 
PM till deltagare sänds/mailas efter den 19 juni  
PM till deltagare läggs även ut på föreningens hemsida www.angloarab.se 
 
Domare 
CIAA: Alain James, Frankrike, Andreas Gygax Schweiz, Paolo Puddu, Sardinien  
SAAF förbehåller sig rätten att bjuda in svenska domare i utbildningssyfte. 
Rasrepresentant för SAAF: Maud Delling 

 
Telefon till utställningsansvariga:  
Therese Björklund, telefon: 070-5739595 och Lena Gävert, telefon: 076-844 01 55 
 
Förbehåll:  
SAAF förbehåller sig rätten att ställa in Lokalutställningen/avelsvärderingen vid för få 
deltagare och/eller att göra förändringar i genomförandet vid behov. 
 
Värd för utställningen 
Familjen Gyllenswärd 
Adress: Ekesås Gård, 35592 Växjö 
 
Karta till Ekesås Gård, Växjö 
Finns på Eniro.se och hitta.se 
http://kartor.eniro.se/sök/Växjö-Ekesås-Gård 
 
Anmälan, avgifter, uppstallning och boende mm 
 
Anmälan till SAAF, Therese Björklund. Blankett mailas till tessie_84@gmail.com 
eller post till Therese Björklund , Hilltorp, 72594 Västerås.  
Blankett kan hämtas hem från föreningens hemsida: www.angloarab.se. Gå in under Evenemang. 
Anmälan mottages i turordning. Anmäl i tid för att säkerställa plats. SAAF förbehåller sig rätten att 
begränsa antalet starter. Vid begränsning av antalet starter gäller turordning på anmälan 
 
Sista anmälningsdag:  
2016-06-17 
 
Betalning/betalningssuppgifter 
Kontohavare: Svenska Angloarabföreningen    
Plusgiro:   440 23 62-0  
IBAN  SE07 95000099604244023620  
BIC/SWIFT NDEASESS 
 
Anmälningsavgift för icke medlemmar betalas i samband med anmälan. Märk talongen med EKESÅS 
2016, hästnamn och registreringsnummer. 
 
Kostnad för deltagande 
Exteriörbedömning inkl gångartsbedömning: 300 kronor 
Pay and Ride dressyr: 200 kronor 
Prova på Terränghinder: 200 kronor 
 
Medlemsförmån:  
Alla medlemmar i SAAF erbjuds att delta kostnadsfritt hela dagen (man får räkna med vara funktionär 
när det behövs). 
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Uppstallning 
Ingen uppstallning i box finns.  
Möjlighet att kostnadsfritt sätta upp egen hage (med ström) på grön yta finns. Markerade platser med 
trästolp. Medtag plaststolpar att sätta upp mellan markerade trästolpar, tråd och handtag för 
ändamålet. Mockning av hagen skall ske före avfärd i annat fall uttages en avgift på 200 kr. Medtag 
eget foder samt vattenhink. 
 
Egen risk 
Deltagande i utställningen och övriga arrangemang samt placering av häst i hage sker på egen risk. 
 
Boende:  
Hotell, camping  och vandrar hem finns i närheten. Detta bokas bäst genom www.sponsorhuset.se där 
du skapar ett konto och anger Svenska Angloarabföreningen som din förening. Läs instruktionerna 
noggrant. 

 
Startberättigade hästar för utställning 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 
 

• arabiskt fullblod  
• shagya-arab   
• engelskt fullblod 
• halvblod  

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

avelsförbund inom WBFSH 
• avsedda för angloarabavel 

 
Avelsvärdering av ston i angloavel 

 
Ston 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.  

 
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 som finns att tillgå på www.angloarab.se med utförlig information 
om egna och avkommors prestationer. Uppgifterna ska kunna verifieras. Evt. Avelsvärderingsavgift 
faktureras i efterskott 
 
Hästar för angloarabavel: 
Vid frågor kontakta registrator Lena Gävert: registrator.angloarab@ashr.se  
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Gällande premieringsreglemente/rasföreningsreglemente: 
ASHR Plan & Riktlinjer 
ASHR Stamboksreglemnete 
ASHR Sto- och unghästreglemente 
För rådgivande bedömning av anglohingst 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.  

 
 
Bestämmelser för utmärkelser och bedömning 
 
Exteriörklasser för avelsvärdering och utställning inom angloavel 
Kategori	   Klass/Notering	   Bedömningsskala	  

Unghästar 1-2 år	   Klass 1	  
 
Bedömning enligt 60 p-skala/eller 50-p skala eller CIAA 
bedömningsprotokoll 
 

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

Klass 2	   Bedömning 60p-skala/ 50 p-skala eller CIAA 
bedömningsprotokoll   

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

Klass 3	   Bedömning 60p-skala/ 50 p-skala eller CIAA 
bedömningsprotokoll  

 
Ston med avkomma för bedömning för 
eller  premiering inom angloarabavel 
	  

Klass 4	   Ston med föl/avkommabedöms 60p-skala/50-poängskala  
eller CIAA bedömningsprotokoll .  

 
Fölbedömning 
	  

Klass 5	   60p-skala eller CIAA bedömningsprotokoll 

 
Ridklasser för hästar aktuella för avelsvärdering och utställning inom angloavel 
Kategori	   Notering	   Regler	  

Gångartsbedömning 3-5 åringar	  
 

Klass 6 
 
	  

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

Gångartsbedömning 6 år och äldre;  	  
 

Klass 7 
	  

 
 
Ridklasser/Träning efter utställningens slut 
Kategori Klass/Notering Regler 

Pay and Ride – valfritt dressyrprogram, 
anmälan i förväg. Anmälan senast 
2016-06-19 

 
Klass 8 

 
 

Esmeralda Gyllenswärd/Hans Delling (terrängmoment) 
och Maud Delling (Pay and Ride) 
Deltagarrosett, ingen rangering Prova på Terränghinder, anmälan i 

förväg. Anmälan senast 2016-06-19 

 
Klass 9 

 
 
* 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. 
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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. 
 
Utrustning för häst och ryttare vid bedömningarna     
Hästar 1 år och äldre visas i träns! Funktionell klädsel för visare samt godkänd ridhjälm vid all visning. 
Klädsel och utrustning enligt Svenska Ridsportförbundets TR för regional hoppning, dressyr och 
fälttävlan. 
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INFORMATION RÖRANDE ROSETTER, PLAKETTER OCH PRISER mm.  

 
OBS! Endast tillämplig på moment som finns listade i 
propositionen 
 
1. Plaketter och priser 
Samtliga utställda hästar tilldelas deltagardiplom. Plaketter och rosett tilldelas deltagarna enligt uppnådd 
poängskala.  
 
2. Premieringspoäng  
För premiering av ston (B, A, AB, ELIT) gäller Svenska Hästavelsförbundets premieringsreglemente och gäller 
endast stamboksberättigade hästar. Hästen tilldelas en premieringsrosett motsvarande bokstav. Vid 
stambokföringen erläggs en avgift. Hästen erhåller då ett diplom med stamboksnummer. 
 
Poängskala  Rosett    Bedömningskriterier 
50-poängskala 
38-50  Blå/gul  
35-38  Blå 
30-34  Gul 
 
 
60-poängskala 
45-60  Blå/gul 
42-44  Blå 
37-41  Gul 
 
3. Utställningspoäng  
Hästar som erhåller poäng enligt nedan erhåller plakett i valören Guld, Silver eller Brons beroende på resultat i 
exteriörbedömningen.  
 
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 
 
 
4. Championatspoäng (ej aktuell vid denna utställning) 
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: 
 

 
5. Pristagare i klassen 
Inom varje klass rangordnas hästarna om det är minst 3 startande. Deltagarna erhåller rosetter och eventuellt 
priser motsvarande sin placering. 

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).  

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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6. Best in Show Unghäst, Best in Show, Reserv BIS 
Endast hästar som erhållit poäng motsvarande Guld enligt 50- eller 60-poängskala kan delta i utnämning. 
Hästarna tas in på ring samtidigt och därefter sker uttagningen. Vid litet antal startande hästar avgör 
utställningskommittén om utnämning ska ske.  
 
7. 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. 
 
8. CIAA bedömningsprotokoll 
I det fall att CIAA bedömningsprotokoll används, omräknas resultaten vid behov till svenska poängnivåer genom 
att använda samma procentuella fördelning av poängen för att uppnå gradering av 
premieringspoäng/utställningspoäng. 
 
 


