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1.ORGANISATION
1.1

Föreningens uppbyggnad
Svenska Welshponny & Cobföreningen är en idee´ll förening.

1.2

Föreningens syfte
Föreningen har till ändamål att verka för welshponnyavelns främjande i Sverige. Sitt ändamål skall
föreningen fylla genom att, tillvarata och utveckla i landet befintligt avelsmaterial, föra stambok och
register över landets welshponny bestånd. I aveln ska olika färger och storlekar tillåtas liksom viss
variation i typ. Anordna utställningar och uppvisningar av welshponnyer samt på annat sätt informera
om dessa, sammanställa och redovisa resultat, vara medlemmar behjälpliga med råd och upplysningar
i avelsfrågor samt övriga frågor som rör welshponnyn. Upprätthålla kontakt och samarbete med hästavelsoch hästsportorganisationer såväl som inom landet som utom landet.

1.3

Moderförening
Svenska Welshponny & Cobföreningen är en dotterförening som lyder under The Welsh Pony & Cob
Society (WPCS), Adress:
WPCS , Bronaeron,Felinfach,Lampeter,Ceredigion, SA48 8AG,UK.
Tel: +44 1570 471754
Fax: +44 1570 47035
Email: secretary@wpcs.uk.com
Webbsida: www.wpcs.uk.com

1.4

Ekonomiska resurser
Svenska Welshponny & Cobföreningens verksamhet finansieras av avelsavgifter från hästägare samt
medlemsavgifter från medlemmar i Svenska Welshponny & Cobföreningen. Stambokföring finansieras
genom avgifter.

1.5

Föreningens sammansättning
Föreningen består av medlemmar intresserade av Welshponnyer.

1.6

Styrelse
Styrelsen består av lägst fem och högst sju ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen och suppleanterna
utses av medlemmarna i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen är beslutför med fyra ledamöter
närvarande. Protokoll förs vid varje sammanträde.

1.7

Föreningens säte
Föreningens säte finns hos ordförande i föreningen.
Myndigheter skall kommunicera med ordförande i förekommande fall.

1.8

Beslut om stambokföring i grundstambok
Beslut om stambokföring fattas av stambokföraren med stöd av insända handlingar. Vid eventuella
tveksamheter avgörs ärenden av styrelsen. I beslut skall det anges hur överklagandet skall ske.

1.9

Stambokförare
Styrelsen anlitar en stambokförare. Arbetsuppgifter och ersättning för dessa regleras genom avtal mellan
Svenska Welshponny och Cobföreningen och stambokföraren.
Samtliga originalhandlingar rörande hästpass och stambokföring tillhör Svenska Welshponny och
Cobföreningen. Dessa förvaras dels i form av arkivpärmar och dels extern server.

1.10 Säkerställande av effektivitet
Styrelsen ansvarar för att vederbörande registrator innehar tillräckliga och lämpliga kompetenser för sina
uppgifter. Registratorn avrapporterar vid varje styrelsemöte till styrelsen om hur uppgifterna fortlöper och
däremellan till ordförande. Uppkommer eventuella dröjsmål i hanteringen är det ordförande och styrelses
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ansvar att vidta erforderliga åtgärder. I det fall ordinarie registrator ej kan utföra sina uppgifter finns det
personer väl förtrogna med stambokföringsuppgifterna.
Vid byte av personal fasas ny registrator in i arbetet av i första hand tidigare registrator, i andra hand övrig
personal. Skriftliga instruktioner i form av rutinbeskrivningar och checklistor för hur arbetet går till finnes.

1.11

Överklagande
Överklagande av ett beslut som rör stambokföring ska göras till Jordbruksverket i enlighet med 19 § lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. Överklagande av beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras
till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutade avelsorganisationen ligger. Ett överklagande ska
ske i enlighet med 2 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

1.12 Tillämpning av förvaltningslagen
Svenska Welshponny & Cobföreningen förbinder sig att i frågor som rör utfärdande av hästpass och
stambokföring tillämpa förvaltningslagen (1986:223) i frågor som rör parts rätt att få del av uppgifter, om och
överklagande av beslut. Uppgifter lämnas ej ut till tredje part.

2

ICKE DISKRIMINERING OCH OFFENTLIGHET
Grundprincipen vid tillämpningen av dessa regler ska alltid vara principen om ickediskriminering av
hästägare eller uppfödare. Uppgifter om utfärdande av hästpass och stambokföring är offentliga uppgifter.

2.a Tillämpning av förvaltningslagen och PUL
Svenska Welshponny & Cobföreningen förbinder sig att i frågor som rör utfärdande av hästpass och
stambokföring tillämpa förvaltningslagen (1986:223) i frågor som rör parts rätt att få del av uppgifter,
personuppgifter skall hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204), om jäv samt motivering av
underrättelse om jäv samt motivering av underrättelse om och överklagande av beslut. Uppgifter lämnas ej
ut till tredje part.

3.
3.a

AVELSMÅL OCH ANTAL DJUR
Avelsmål för sektionerna A,B,C och D
Föreningen skall verka för rastypiska och sunda hästar med ett gott lynne och god rörlighet, väl lämpade för
avel, utställning, ridning, körning, trav och galopp. I aveln ska olika färger och storlekar tillåtas liksom viss
variation i typ.

Avelsmål för Welsh Partbred
Att producera en sport ponny/häst av ädel, sportig typ med hög ridbarhet, målet är en ponny/häst som är
internationellt konkurrenskraftig. För att uppnå det avelsmål ska man göra ett urval av kvalitativt goda avelsdjur.

Avelsarbetets genomförande
För att uppnå avelsmålen ska Svenska Welshponny och Cobföreningen verka för att

Öka (eller bevara) antal betäckningar per år

Öka antalet grundstambokförda welshföl

Öka antalet kvalitetssäkringar

Avkommor visas och tävlas (för att få ett tidigt avkomma resultat)

3.a.1 Antal avelsdjur
Antal hingstar i aveln ligger omkring 200 och antal ston i avel på ca 350.

3.a.2 Antal betäckta ston för år 1997 – 2015.
1997/ 358 st, 1998/ 359 st, 1999/ 320 st, 2000/ 335 st, 2001/ 339 st, 2002/ 390 st, 2003/ 369 st, 2004/ 341 st,
2005/417 st, 2006/444st, 2007/445 st, 2008/500st. 2009/509 st 2010/437 st. 2011/407st. 2012/313 st. 2013/
291 st 2014 /362st 2015/345st

Antal registrerade welshar t.o.m 2015
Till och med den 26.11 2010 är 11726 st, tom 2013 är 13854st och tom 30/12 2015 är 14832st welshar
registrerade i Sverige.

4. RASBESKRIVNING
4.1

Welsh Mountain sektion A
AxA=A
Höjd:

Maximalt: 121,9 cm (12 h.h.)
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Färg:
Typ:
Huvud:

Alla färger utom skäck är tillåtna.
Kompakt, väl sluten, full av liv och utpräglad ponnykaraktär.
Väl ansatt, litet, fint mejslat, bred flat panna som smalnar av mot mulen, något konkav
nosrygg, kraftiga välmarkerade men ej grova ganascher. Näsborrar markerade och öppna.
Ögonen stora, mörka och uttrycksfulla. Blå ögon kan förekomma. Öronen små, tättsittande
och högt ansatta.
Framparti:
Förhållandevis lång, väl ansatt och väl buren hals. Hos hingstar tendens till kraftig utfylld
mankam. Nacken förhållandevis lång, vilket ger den en käck hållning, såväl stillastående
som i rörelse. Mer eller mindre välutvecklad men aldrig skarp manke. Långa sluttande bogar.
Relativt upprätt överarm så att inte frambenen kommer för långt in under kroppen.
Bål:
Ryggen önskas kort och stark. Väl sluten i flanken och med kraftig och muskelfylld länd.
Djup i bröstet med välvda revben.
Extremiteter: Lång och kraftig underarm, markerat knä, korta breda skenor. Välmusklad skank som
övergår i en bred och välvinklad has. Kotor av normal längd, bredd och lutning. Runda hovar
med god hornkvalitet. En viss mängd hovskägg är tillåtet.
Bakparti:
Korset önskas långt, välformat och av normal bredd och lutning. Högt ansatt och välburen
svans.
Rörelser:
Livlig och energisk gång där frambenens rörelser skall komma från bogen och bakbenen
arbeta med väl underställda hasor. Tendens till viss knäaktion finns.
Karaktär:
Pigg, godlynt och lättlärd. Uthållig stark och tålig. Säker på foten och god hoppförmåga.
Idealisk förstaponny.

4.2

Welsh Ponny sektion B
AxB=B
BxB=B
Höjd:
Färg:
Typ:

Maximalt 137,2 cm (13.2 h.h.)
Alla färger utom skäck är tillåtna.
Den generella beskrivningen av sektion A kan överföras till sektion B men sektion B ska
speciellt beskrivas som en ponny med elegans och goda ridegenskaper, tillräckligt benad
och med god kroppskonstitution. Stark och tålig med massa och ponnykaraktär.
Huvud:
Väl ansatt litet, fint mejslat, bred flat panna som smalnar av mot mulen, något konkav
nosrygg, kraftiga välmarkerade konvexa men ej grova ganascher. Näsborrar markerade och
öppna. Ögonen stora, mörka och uttrycksfulla. Blå ögon kan förekomma. Öronen små,
tättsittande och högt ansatta.
Framparti:
Förhållandevis lång, väl ansatt och väl buren hals. Hos hingstar tendens till kraftig utfylld
mankam. Nacken förhållandevis lång, vilket ger den en käck hållning. Markerad manke,
långa liggande bogar.
Bål:
Ryggen önskas kort och stark. Väl sluten i flanken och med kraftig och muskelfylld länd.
Djup i bröstet med välvda revben.
Extremiteter: Lång och kraftig underarm, markerat knä, korta breda skenor. Välmusklad skank, bred och
välvinklad has. Kotor av normal längd, bredd och lutning. Runda hovar med god hornkvalitet.
En viss mängd hovskägg är tillåtet.
Bakparti:
Korset önskas långt, välformat och av normal bredd och lutning. Högt ansatt och välburen
svans.
Rörelser:
Långt vägvinnande steg där frambenens rörelser skall komma från bogen och bakbenen
arbeta med väl underställda hasor.
Karaktär:
Pigg, godlynt och lättlärd. Uthållig stark och tålig. Säker på foten och god hoppförmåga.
Lämpar sig väl som både hopp- och dressyrponny.

4.3

Welsh sektion B
Som vuxit över maxmått kan kvalitetssäkras men med notering att mankhöjden avviker från maxmåttet .

4.4

Welsh Ponny av Cobtyp sektion C
AxC=C
AxD=C
BxC=C
B x D = C eller D (beroende på mankhöjden)
CxC=C
C x D = C eller D ( beroende på mankhöjden)
Höjd:
Maximalt 137,2 cm (13.2 h.h.)
Färg:
Alla färger utom skäck är tillåtna.
Typ:
Sektion C är en kraftigare ponny inom welshfamiljen med cob-blod, Stark, tålig och aktiv
med ponnykaraktär och med så mycket massa som möjligt.
Huvud:
Vackert och med ponnykaraktär. Grovt huvud eller konvex nosrygg ej önskvärt. Ögonen ska
vara livliga, uttrycksfulla och placerade långt isär. Öronen ska vara små och väl ansatta.
Framparti:
Halsen ska vara lång och välburen , djup och muskulös. Hos äldre hingstar tendens till
kraftig utfylld mankam. En lång väl liggande bog.
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Bål:
Rygg och länd ska vara muskulös och stark. Bröstet ska ha ett gott djup med välvda revben.
Extremiteter: Underarmen lång stark och rak. Knäna väl markerade, breda skenor. Bakbenen starka och
muskulösa samt välproportionerliga. Hasen kraftig, torr och med markerad hasspets. Hasen
får inte vara för mycket vinklad och får inte gå bakom en rät linje dragen från bärbensknölen
ned till kotleden. En viss mängd hovskägg är tillåtet, men ej grovt stripigt hår. Runda hovar
med god hornkvalitet.
Bakparti:
Korset önskas långt och starkt. Ett sluttande eller stupande kors godkännes inte. Svansen
ska vara väl ansatt.
Rörelser:
Fria och kraftfulla. I travet ska knäet vara böjt och hela frambenet ska sträckas ut från bogen
och så långt fram som möjligt. Hasarna ska böjas in under kroppen och steget ska hämtas
rakt och kraftfullt
Karaktär:
Godlynt och lättlärd. Rörlig stark, uthållig och säker på foten. En idealisk familjeponny för
både ridning och körning.

4.5

Welsh Cob sektion D
B x D = C eller D (beroende på mankhöjden)
C x D = C eller D ( beroende på mankhöjden)
DxD=D
Höjd:
Minimum 137,2 cm ( 13.2 h.h.) …………………
Färg:
Alla färger utom skäck är tillåtna.
Typ:
Stark, tålig och aktiv med ponnykaraktär och med så mycket massa som möjligt.
Huvud:
Vackert och med ponnykaraktär. Grovt huvud eller konvex nosrygg ej önskvärt. Ögonen ska
vara livliga, uttrycksfulla och placerade långt isär. Öronen ska vara små och väl ansatta.
Framparti:
Halsen ska vara lång och välburen , djup och muskulös. Hos äldre hingstar tendens till
kraftig utfylld mankam. En lång väl liggande bog.
Bål:
Rygg och länd ska vara muskulös och stark. Bröstet ska ha ett gott djup med välvda revben.
Extremiteter: Underarmen lång stark och rak. Knäna väl markerade, breda skenor. Bakbenen starka och
muskulösa samt välproportionerliga. Hasen kraftig, torr och med markerad hasspets. Hasen
får inte vara för mycket vinklad och får inte gå bakom en rät linje dragen från bärbensknölen
ned till kotleden. En viss mängd hovskägg är tillåtet, men ej grovt stripigt hår. Runda hovar
med god hornkvalitet.
Bakparti:
Korset önskas långt och starkt. Ett sluttande eller stupande kors godkännes inte. Svansen
ska vara väl ansatt.
Rörelser:
Fria och kraftfulla. I travet ska knäet vara böjt och hela frambenet ska sträckas ut från bogen
och så långt fram som möjligt. Hasarna ska böjas in under kroppen och steget ska hämtas
rakt och kraftfullt
Karaktär:
Godlynt och lättlärd. Rörlig stark, uthållig och säker på foten. En idealisk familjeponny/häst
kapabel att bära såväl vuxna som barn. Utmärkt körponny/häst.

4.6

Welsh Partbred
Höjd:
Färg:
Typ:
Huvud:

Minimihöjd 125 cm…………………
Alla färger är tillåtna.
Stark, tålig och aktiv. Elegant, harmonisk.
Vackert , proportionerligt och väl ansatt. Grovt huvud eller konvex nosrygg ej önskvärt.
Ögonen ska vara livliga, uttrycksfulla. Öronen ska vara väl ansatta.
Framparti:
Halsen ska vara lång, väl ansatt och välburen. En lång väl liggande bog.
Bål:
Rygg och länd ska vara muskulös och stark. Bröstet ska ha ett gott djup med välvda revben.
Extremiteter: Underarmen lång stark och rak. Knäna väl markerade, breda skenor. Bakbenen starka och
muskulösa samt välproportionerliga. Välformade hovar med god hornkvalite
Bakparti:
Korset önskas långt, starkt och välmusklat. Svansen ska vara väl ansatt.
Rörelser:
Smidiga där frambenens rörelser skall komma från bogen och bakbenens från ett bra
hasarbete.
Temperament: Pigg, godlynt och lättlärd.
Bruksområde: tävling inom dressyr, hoppning, fälttävlan och körning.
Regler:
Definition registrerad welshpartbred med minst 12,5% welshinslag uppbyggd från grundstambokförda föräldrar av raserna Engelskt Fullblod, Varmblodig ridhäst, Arabiskt Fullblod,
Angloarab, de svenska och brittiska ponnyraserna samt därutöver utländska ridponnyer
men ej Shetlandsponny, Gotlandsruss, Exmoorpony eller Kaspisk ponny.

4.7

ÖVERFÖRING MELLAN SEKTIONER
Hästägare kan göra överföring, genom att till föreningen sända ett officiellt utfärdat mätintyg, med
officiellt gällande mätintyg, menas att det är utfärdat utav Avelsorganisationer eller Svenska
Ridsportförbundet godkända mätman tillsammans med veterinär.
Överföring av Sektion A till Sektion B av ponnyer som vuxit över 121,9 cm (12 hh)
Överföring av Sektion C till Sektion D av ponnyer som vuxit över 137,2 cm (13.2 hh)
Överföring av Sektion D till Sektion C av ponnyer som vid sju års ålder ej vuxit över 137,2 cm (13.2 hh)
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5.

IDENTITET

5.a

Identifiering
Svenska Welshponny & Cobföreningen använder sig av egen webbaserad databas.
Vid ansökan om grundstambokföring för resultatet av betäckningen och vid utfärdande av hästpass, ifylles
ett födelsebevis där ID kontrollant identifierar fölet vid moderns sida och fyller i ett konturdiagram samt
Chipmärker fölet. Föreligger oklarheter angående fölets härstamning beslutar styrelsen att DNA-test med
fullständig härstamningskontroll skall ske. Microchip skall vara ISO certifierade. Från1.1.2016 skall Maiden
mares (förstföderskor) DNA testas senast i samband med första fölets registrering.
Äldre hästar som saknar pass, erhåller detta mot registreringsbevis i original samt intyg om
mikrochipmärkning och signalementsbeskrivning.

5.b

Handlingar som krävs för utfärdande av identitetshandlingen
Betäckningsrapport samt konturdiagram och chipmärkningsrapport.

5.b.1 Hantering av icke kompletta handlingar
Stambokförare kontaktar sökande och begär in kompletteringar. Om kompletteringar ej gjorts efter två
skriftliga påminnelser med vardera minst en månads mellanrum, återsändes alla handlingar till sökanden. I
de fall sökande ej går att nå sparas handlingarna i särskilt arkiv. Listor över ofullständiga eller returnerade
försändelser publiceras på föreningens webbsida.

5.b.2 Identitetshandling – Hästpass
Hästpass utfärdas i enlighet med KOMISSIONENS FÖRORDNING ( EG) EU 2015/262 av den 6 juni 2008
om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av
hästdjur. Reviderad den 20160101 SJV/SH 2015:33

Passhantering
Registerunderlag i original förvaras av stambokföraren för Svenska Welshponny och Cobföreningen.
Hästpasset skall returneras till Svenska Welshponny och Cobföreningen:
Om ponnyn byter ägare
Om ponnyn skall exporteras eller har importerats
Om ponnyn får nya identifikationstecken
Av upphittaren när passet förkommit
Om en hästs pass förkommer kan duplikat av pass utfärdas om identiteten kan säkerställas med hjälp av
signalementsbeskrivning och/eller mikrochip. Originalhandlingen ska först efterlysas och dödas innan
duplikat kan utfärdas.

5.b.3 Identitetsnummer
Identitetsnumret är uppbyggt utav Stamboks- och registreringsreglementet för Svenska Hästavels
förbundet UELN liksom stamboksnummer delas ut med löpande nummer. UELN nr består utav
Landskod samt registreringsnr. tex. 7520350 37 00 1234.
Hästar som skall vistas i landet mer än 90 dagar skall tilläggs registreras. Tilläggs registrering enligt EU
förordning 2015/262, utav hästar registrerade i annat land sker antingen i stamboken eller i sektion X.

5.b.4 Uppfödare
Som uppfödare räknas den som är registrerad ägare till stoet eller den som hyr eller lånar stoet, vid fölning.
Då en ponny leasas eller lånas ut ska både ägaren och den som leasas/lånar ponnyn skicka information
till föreningen om detta förfarande, innan en avkomma kan registreras

5.b.5 Förkommen identitetshandling
Inför utfärdande av duplikatpass säkerställs Identiteten hos ett djur genom
kontroll av chipmärkning , saknas chipmärkning kontrolleras identiteten genom DNA- test.

6.

HÄRSTAMNING
Härstamningskrav för införande i Grundstambok
För både hingstar och ston gäller att såväl fäderne och möderne skall kunna spåras till den brittiska
welshstamboken, The Welsh Stud Book.

6.a

Krav för grundstambokföring
Födelsebevis med erforderliga uppgifter och ifyllt konturdiagram insändes till stambokföraren.
Födelsebeviset skall vara undertecknat av ägaren.
Ansökan om registrering i grundstamboken ska djurhållaren ha lämnat in senast sex månader efter
ponnyns födsel eller senast den 31 december det kalenderår ponnyn är född, beroende på vilket som
inträffat senast. Därefter måste ponnyn DNA testas mot sina föräldrar för att kunna registreras. Ansökan
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för ponny ej fölregistrerad kräver DNA.
Betäckningsrapporten ska vara undertecknad av både hingstägare och uppfödare eller ägare.

Kontroll av grundstambok föring
Alla stambokföringar sker av Svenska Welshponny och Cobföreningen i egen webbaserad lösning
skriven i ASP, all information sparas i MSSQL 2005 som databas. Databasens innehåll i enlighet med
KOMISSIONENS FÖRORDNING EU 2015/262 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och
90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur. Databasen innehåller minst tre leds
härstamning. Delvis information finns publikt synligt enligt SWF, annan information är skyddad med
användarnamn och lösenord.
Stambokföraren ansvarar, på styrelsens uppdrag, för att korrekt stambokföring sker.
Ingen ponny eller cob kan vara registrerad i mer än en avdelning i Grundstamboken,
Föreningen har rätt att neka registreringsansökan om:
Betäckningsrapporten inte är fullständigt ifylld.
Ponnyns namn upplevs som olämpligt eller stötande.

Överklaganden
Överklagande av ett beslut som rör stambokföring ska göras till Jordbruksverket i enlighet med 19 § lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. Överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska
göras till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutade avelsorganisationen ligger. Ett överklagande
ska ske i enlighet med 2 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter.

Ägarbyte
Registrera ägarbyte är frivilligt men kan med fördel göras genom att ifylld blankett, med relevanta uppgifter,
samt passet sänds till registratorn.

Tillvägagångssätt vid stambokföring
Ponnyn förs in i grundstamboken med ett unikt identitetsnummer enligt 5.b.3. Hästhållaren erhåller ett
hästpass.

6.b

Stambokens uppdelning
Stamboken delas in i Welsh Mountain Sektion A, Welsh Ponny Sektion B, Welsh Ponny av Cobtyp
Sektion C, Welsh Cob Sektion D, och Welsh Partbred samt register för Welshponnyer Sektion X.

7.

STAMBOKEN
Grundstamboken – svenskfödd

7.1






7.2



7.3






För att införas i grundstambok skall svenskfödd ponny:
Ha styrkt härstamning, vara undan grundstambokberättigad mor, samt inneha fullständig
betäckningsrapport av en för avel licensierad hingst. Licensiering utförs av för rasen godkänd
avelsorganisation
Om den är avlad i annat land, ha verifierad betäckningsrapport därifrån.
Vara identifierad med konturdiagram samt vara chipmärkt före den 31:a december ponnyns födelseår
alternativt senast vid 6 månaders ålder, därefter måste ponnyn DNA testas eller blodtypas för att kunna
registreras.
Uppfylla härstamningskraven

Grundstamboken – Importerad
För att införas i grundstamboken skall importerad ponny/cob:
Åtföljas av hästpass med uppgifter om export, i enlighet med WPCS föreskrifter. Exportstämpel på
ägarbytet, hästpasset gäller som identitetshandling.
Hästpasset tjänar som underlag för grundstambokföring, då det garanterar en korrekt härstamning med
stamboktillhörighet som kan härledas till the WPCS studbook.

Hingstlicenser
Hingstlicens för Welshponnyer, alla sektioner utfärdas i Sverige endast av SWF.
Hingst skall vara registrerad i SWF.
Ansökan om hingstlicens skall göras till SWF på särskild blankett
Innan hingstlicens kan utfärdas skall en veterinärbesiktning göras av hingsten enligt SWF:s
besiktningsintyg, för att säkerställas att den är fri från sjukdom och defekt. Rapporten skall redovisas till
SWF. Besiktningsintyget får ej vara äldre än 14 dagar.
Hingst ska härstamningsverifieras genom DNA analys minst mot fader ua.
Kopia på pass skall medsändas ansökan om licens.
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För importerad hingst med licens i annat EU land, samt hingst licensierad i annan avelsorganisation i
Sverige gäller:


Kopia på pass och kopia på gällande hingstlicens skall skickas till SWF samtidigt med ansökningsblanketten, samt kopia på DNA analys där hingst härstamningsverifieras mot minst fader ua.
Spermaimport från avelshingst införd i av WPCS godkänd stambok:








En komplett licensansökan för sådan sperma skall innehålla kopia på importtillståndet av SJV
Gällande regler för spermaimport ska följas, enligt gällande föreskrifter www.jordbruksverket.se
Uppgift om ansvarig för semintillståndet
Kopia på passets Identitets sidor.
Handling som visar att hingst uppfyller rasvisa krav i avsändarlandet (hingstlicens)
DNA verifierad härstamningsanalys.

7.4











Rapportering och Resultat av betäckta ston.
För Varje sto som hingst betäcker ska hingstägare, eller hingsthållare:
Redovisa i en betäckningsrapport på av SWF fastställd särskild blankett
Redovisa i språngrulla som är en av SWF fastställd blankett där uppgifter om under året betäckta ston,
samt noteringar om resultatet från föregående år, ska föras i två exemplar.
Betäckningsrapporter och språngrulla ska sändas till SWF.
För Hingst som ej betäckt skall sändas en sk. nollrulla, språngrulla, till SWF.
För sen rapportering belastas med en tilläggsavgift.
Ej redovisad hingst, kommer 31/12 innevarande år, att bli fråntagen sin livstidslicens. För att åter verka i
aveln kan ny licens lösas.
Stoavgifter
För varje betäckt sto skall en stoavgift betalas till SWF
För sen betalning belastas med en tilläggsavgift
Föl som är avkomma till ston ej upptagna på språngrulla betäckningsåret, belastas med en tilläggsavgift.
All rapportering, inskickande av handlingar, samt inbetalning av stoavgift ska göras senast den 30
september innevarande år, postens stämpel gäller. Rapportering av årets betäckningar, samt resultat av
föregående års verksamhet. Ytterst ansvarig för rapportering och betalning är ägaren till hingsten. För mer
information se Hingstreglementet.

7.5 Artificiell insemination eller embryotransfer.
En ansökan om registrering av avkomma producerad genom artificiell insemination eller embryo transfer
kommer att accepteras efter följande uppfyllda krav:
Hingsten måste vara registrerad, licensierad i för rasen godkänd avelsorganisation och DNA testad .
Avkomma skall DNA typas mot far och mor
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REGISTER FÖR RENRASIGA WELSHPONNYER Sektion X
I denna avdelning införs de djur med godkänd härstamning som tidigare inte varit möjliga att registrera hos
SWF. Detta inkluderar skäckar samt avkommor från icke licensierade hingstar. Alla djur registrerade i Sektion
X registret kommer att förbli i denna sektion, med undantag av avkommor till djur som hamnat i sec X på
grund av för mycket vita tecken enligt WPCS. De kan registreras i Grundstamboken om dessa uppfyller
rasvisa krav. Djur i sektion X kan inte visas i utställningar för Welshponnyer och Cobbar, Mountain och
Moorland osv. Djur registrerade i Sektion X kommer ej heller att kunna säljas på officiella Welsh auktioner.
Denna ändring följer WPCS studbook är gjord för att säkra tillmötesgåendet med EU:s lagstiftning (EU/96/78)
angående harmoniseringen av stamböcker.

Handlingar som krävs för utfärdande av identitetshandlingen
Konturdiagram och chipmärkningsrapport.

BILAGA TILL STAMBOK
Svenska Welshponny och Cobföreningen har ej någon bilaga till sin stambok då den är sluten.
Welshponny/cob införda under punkt 4.6, 4.7, 8.1 kan ej komma in i grundstamboken för welsh sektion A, B
C eller D, då den är sluten.

Svenska Welshponny & Cobföreningen
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