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Svenska Welshponny & Cobföreningens 
 STO reglemente/Rasvisa Krav  

För  
Införande i Kvalitetsbok Ston  
gällande från och med 2018-04-01  

 

Allmänt 
Från och med 2005 för inte SWF någon Riksstambok. Istället har en Kvalitetsbok upprättats.  

VISNINGSTILLFÄLLEN 

Av SWF arrangerade utställningar, såväl riks som lokal samt andra officiella Utställningar, 3-års tester och 
Kvalitetsbedömningar, med av SWF godkänd domare.  

3 åriga ston kan visas vid två tillfällen för införande i kvalitetsboken, där bägge resultaten noteras. 

4 åriga o äldre ston kan endast visas vid ett tillfälle/år för införande i kvalitetsboken. Efter införande kan man 
visa flera gånger för höjning av avelsvärde.  

 
ANMÄLAN. 

Anmälan till kvalitetsboks visningar skall i samtliga fall ske till SWF:s kvalitetsbokförare, åtföljd av 

anmälningsavgiften 250 SEK.  
Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass skall åtfölja anmälan.  

Om betalning ej skett inom föreskriven tid räknas anmälan som återtagen. 
Det åligger kvalitetsboksansvarig att meddela resp. arrangör om att det kommer att visas fram ston till 
kvalitetsboken som därmed ska mätas. 

REDOVISNING AV RESULTAT 

Det åligger stoägaren att senast en månad efter visning skall kopia av protokollet tillsammans med ett foto 
insändas till SWF:s kvalitetsbokförare.  
Avelsföreningen SWF skall offentliggöra stons kvalitetsklasser årligen i Kvalitetsboken.  

Exteriörbedömning 

Av SWF arrangerade utställningar, såväl riks som lokal samt andra officiella Utställningar, 3-års tester och 
Kvalitetsbedömningar, med av SWF godkänd domare.  
Mätning på utställningsplats utförs av behörig på plats.  

KRAV FÖR ATT STO KAN INFÖRAS I KVALITETSBOKEN 

• Stoet är identifierad samt registrerad i grundstamboken hos Avelsföreningen SWF. 

• Stoet är anmäld till visning och visad enligt Avelsföreningen SWF:s anvisningar 

• Stoet uppfyller kraven enligt rasvisa krav. 

• Stoet är lägst 3 år. 

• Innehavaren följer regler fastställda av Avelsföreningen SWF. 

Welsh Mountain Sektion A   Mankhöjd max 121,9 cm (12 h.h)  

Welsh Ponny Sektion B    Mankhöjd max 137,2 cm ( 13,2 h.h) 
   Welsh Sektion B över 137,2 cm, kan ej kvalitetsbokföras.   

Welsh Ponny av Cobtyp Sektion C  Mankhöjd max 137,2 cm (13,2 h.h)  
Welsh Cob Sektion D   Mankhöjd minimimått 137,2 cm (13,2 h.h) 

 

Härstamning   
Föräldrar skall vara införda i grundstambok. Fadern licensierad. 

Welsh Partbred  
Mankhöjd Minimimått 125 cm  
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Härstamning 

Föräldrar skall vara registrerade. Fadern licensierad, och såväl far som mor ska ha tre kända leds härstamning. 
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, Exmoorponny eller 
Kaspisk ponny. 

Kvalitetsklasser efter individprövning   

Ston som visas för Kvalitetsbokföring skall poängsättas, undantaget för utländsk domare som dömer utan 
poäng. 

 
Diplom 

Diplom tilldelas 3-års sto som 

- på utställning erhållit lägst 40 poäng eller Guld 
- på treårs test erhållit 48 poäng exteriört.  

Kvalitetsklass G  

Ett sto tilldelas kvalitetsklass G om följande villkor är uppfyllda: 

- stoet är infört i grundstambok enligt rasvisa krav eller för Welsh partbred har licensierad far och såväl far 
som mor har tre kända leds härstamning. 

- stoet är lägst tre år gammal 
- Erhållit minst 38 p på av SWF sanktionerad utställning, (ingen delpoäng under sju) eller om det är utställning 
med utländsk domare guldmedalj. 

Kvalitetsklass G II 

Stoet är lägst fyra år, 
- uppfyller kraven för G samt har genomfört offentlig tävling, kvalitetsbedömning eller motsvarande.  

 
Kvalitetsklass G I 

Stoet skall ha erhållit Guld på SWF utställning, samt att stoet skall uppfylla minimikraven för kvalitetsklass  G 

samt uppfylla något eller några av följande villkor:  
- erhållit avelsdiplom 

- erhållit hopp- eller gångartsutmärkelse vid 3-årstest 
- erhållit minst två guldplaketter, varav den ena erhållits lägst vid ett års ålder och den andra vid lägst tre års 

ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två olika auktoriserade domare 

 - erhållit lägst 8,0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional kvalitetsbedömning enligt därför 
fastställda regler samt erhållit lägst 38 poäng eller silver exteriört vid lägst ett års ålder.  

- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A och B) och LA (kat C och D), eller LB hoppning (kat A 
och B) och LA hoppning (kat C och D), eller debutant fälttävlan (kat A och B) och lätt fälttävlan (kat C och D) 

samt lägst 35 poäng eller silver exteriört vid lägst ett års ålder.             

- varit placerad i officiell trav, galopp eller körtävling i lägst fullständig klass, samt erhållit lägst silver exteriört 
vid lägst ett års ålder. 

 
Kvalitetsklass A 

Stoet skall uppfylla kraven för kvalitetsklass G samt 
- ha lämnat minst fem levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god användbarhet. 

Avkomma äldre än sex månader skall vara införd i grundstambok. 

- bedömda avkommor skall ha härstamning som berättigar till införande i grundstambok 
- stoet skall uppnå lägst 80 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 20 poäng  

alternativt 
- stoet skall uppnå lägst 80 avkommepoäng, varav en avkomma med lägst 30 poäng eller 50 

poäng samt en avkomma med lägst 20 poäng 

 
Kvalitetsklass A för ston utifrån avkommors meriter kan utdelas genom ansökan hos avelsföreningen. Ansökan 
skall åtföljas av åberopande av aktuella meriter. 
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Kvalitetsklass ELIT 

Stoet skall vara grundstambokfört och uppfylla kraven för kvalitetsklass A samt 
 - ha minst sex levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god användbarhet. Avkomma 

äldre än sex månader skall vara införd i grundstambok. 

- stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med minst 30 poäng och två 
avkommor med 20 poäng, alternativt 

- 120 avkommepoäng, varav minst tre avkommor erhållit minst 30 poäng. 
 

Kvalitetsklass Elit för ston utifrån avkommors meriter kan utdelas genom ansökan hos avelsföreningen. 
Ansökan skall åtföljas av åberopande av aktuella meriter. Kan även sökas postumt. 

Poängskala – avkommepoäng 
Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång. Avkommepoäng ska grundas på 

avkommor berättigade att införas i rasens grundstambok. Annan avkomma kan utgöra extra merit. 
 

10 poäng - levande föl 

 
20 poäng - vid lägst tre års ålder erhållit lägst 38 poäng vid avelsvärdering eller utställning (vid utställning 

utan poängsättning krävs guld) med av SWF godkänd domare.  
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A och B) och LA (kat C och D), eller LB hoppning (kat A 

och B) och LA (kat C och D) eller debutant fälttävlan (kat A och B) och lätt fälttävlan (kat C och D) samt lägst 
silver exteriört vid lägst ett års ålder. 

- varit placerad i officiell trav, galopp eller körtävling i lägst fullständig klass  

- erhållit lägst 8,0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen 
fastställt reglemente samt erhållit 38 poäng exteriört eller guld vid lägst ett års ålder. 

- erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest. 
- kvalat till ungponnychampionatsfinal. 

- Jämförbara utländska meriter, dvs klassvinnare Royal Welsh Show, Lampeter Show och Glanusk Show i UK 

samt kvalificerad för Horse of the Year Show och Olympia Show. Championtitlar i övriga länder samt vid 
International Welsh Show. 

 
30 poäng – hingst införd i kvalitetsboken från o med 2018 eller jämförbara utländska godkända hingstar 

- sto som erhållit avelsdiplom. 

- A-premierat sto. 
- erhållit minst hopp- eller dressyrutmärkelse vid 3-årstest. 

- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LA (kat A och B) och Msv (kat C och D), eller LA hoppning (kat A 
och B) och Msv (kat C och D), eller lätt fälttävlan (kat A och B) och Msv (kat C och D) samt lägst silver 

exteriört vid ett års ålder. 
- varit placerad i officiell galopp- eller körtävling i lägst nationell mästerskapsklass. 

- erhållit lägst 8,2 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen 

fastställt reglemente samt erhållit 38 poäng exteriört eller guld vid lägst ett års ålder. 
- placerad i ungponnychampionatsfinal. 

- erhållit minst fyra guldplaketter, varav två erhållits vid lägst ett års ålder och de andra vid lägst tre års ålder, 
på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med minst två olika auktoriserade domare. 

- blivit Champion eller Reserv Champion på Royal Welsh Show, Supreme Champion/reserv Supreme Champion 

på International WelshShow, Placerad på Horse of the Year Show eller Olympia Show. 
 

50 poäng - hingst införd i kvalitetsbok enligt rasvisa krav till och med 2017, eller införd i tidigare 
Riksstambok. 

- Elit-premierat sto 
- erhållit SM-medalj i dressyr, hoppning, fälttävlan och körning 

- varit placerad 1 – 3 i högsta klass för respektive kategori på lägst nationell nivå, i någon av de olika 

tävlingsgrenarna hoppning, dressyr och fälttävlan. 
- Placering 1 - 3 Internationell dressyr, hoppning, fälttävlan och körning. 

 
 

Detta sto reglemente är reviderat i Januari utav samtliga i SWF styrelse. 


