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AVELSPROGRAM FÖR WELSH PARTBRED
Avelsprogrammet bedrivs i Sverige och syftet är att bevara och förbättra rasen.

1. AVELSMÅL OCH ANTAL DJUR
1.1 Avelsmål Welsh Partbred
Härdiga hästar med welshponnykaraktär, välbenade, aktiva med gott temperament och minst 12,5%
registrerad welsh sektion A, B, C och/eller D i stamtavlan.

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


Öka (eller bibehålla) antal betäckningar per år



Öka antalet grundstambokförda welsh partbred



Avkommor visas och tävlas (för att få ett tidigt avkommeresultat)

1.3 Antal avelsdjur i Sverige
Antal hingstar i aveln ligger omkring 30 och antal ston i avel på ca 30

1.4 Antal betäckta ston för år 2006 – 2018.
2006/15 st, 2007/16 st, 2008/21 st, 2009/22 st, 2010/32 st, 2011/33 st, 2012/20 st,
2013/29 st, 2014/65 st, 2015/48 st, 2016/ 62 st, 2017/60 st, 2018/ 67 st

1.5 Antal registrerade Welsh Partbred t.o.m 2018
Till och med den 31/12 2018 är knappt 1500 welsh partbred registrerade i Sverige.

1.6 Rasbeskrivning Welsh Partbred
Höjd: Alla mankhöjder är tillåtna
Färg: Alla färger är tillåtna.
Typ: Stark, tålig och aktiv. Elegant, harmonisk med welshkaraktär.
Huvud: Vackert, proportionerligt och väl ansatt. Grovt huvud eller konvex nosrygg ej önskvärt.
Ögonen ska vara livliga, uttrycksfulla. Öronen ska vara väl ansatta.
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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 hornkvalitet.
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.

2. AVELSVÄRDERING
Avelsvärdering är frivillig och går under benämningen visning för Kvalitetsbok.
Svenska welshponny & Cobföreningen utför avelsvärdering opartiskt och i enlighet med aktuella och
väl beprövade metoder samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet. Syftet med avelsvärdering
är att ge möjligheter till urval av avelsdjur utifrån uppsatta avelsmål. Reglerna för avelsvärdering
fastslås i SWF:s hingst- och storeglementet.
Avelsvärderingen består av härstamningsvärdering, individprövning och i förekommande fall
avkommebedömning. Individprövningen består av en bedömning av hästens hälsotillstånd, exteriör
och prestationer. Ju större och mer tillförlitligt avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre
hänsyn ska tas till härstamnings- och individprövning. En hästs sammanvägda prestationer bedöms
utifrån resultat från bruksprov eller officiella tävlingar eller en kombination härav, hänsyn ska tas till
ålder, ras och användningsområde.
Hästar som avelsvärderats enligt reglementet tilldelas en kvalitets- eller avelsvärdesklass på grundval
av individ eller avkommeprövning. Kvalitets- eller avelsvärdesklassen kan tidsbegränsas, samt höjas
eller sänkas. Ett avelsvärderingsbevis med beslut om kvalitets-eller avelsvärdesklass tillsändes berörd
hästägare. Kopior av avelsvärderingsbeviset arkiveras av SWF och uppgifterna publiceras i
webbstamboken. Personer som anlitas i avelsvärderingsverksamheten ska ha den arbetsinstruktion
och kompetens som krävs för fullgörande av uppgifterna.

3. HÄRSTAMNING
Hästar som registreras i grundstamboken får sin härstamning registrerad i SWF:s databas.
3.1 Härstamningskrav för införande i Grundstambok
SWF följer moderstamboken The Welsh Stud Book som har följande härstamningskrav :
För både hingstar, valacker och ston gäller att stamtavlan ska innehålla minst 12,5% welshinslag som
kan spåras till den brittiska welshstamboken, The Welsh Stud Book. Stamtavlan kan i övrigt innehålla
alla andra hästraser.
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3.2 Krav för grundstambokföring
Födelsebevis med erforderliga uppgifter, ifyllt konturdiagram och chipmärkningsrapport 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 för ponny ej fölregistrerad kräver DNA. Betäckningsrapporten ska vara undertecknad av
både hingstägare och uppfödare eller ägare.

3.3 Kontroll av grundstambokföring
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.

3.4 Ägarbyte
Registrera ägarbyte är frivilligt men kan med fördel göras genom att ifylld blankett, med relevanta
uppgifter. Skickas till Svenska Welshponny och Cobföreningens registrator.

3.5 Stambokens uppdelning
Welsh Partbred samt register för Welsh Partbred sektion X

4. STAMBOKEN WELSH PARTBRED

4.1 Grundstamboken – svenskfödd


För att införas i grundstambok skall svenskfödd individ:



Ha fullständig betäckningsrapport av en för avel licensierad hingst. Licensiering utförd av för
rasen godkänd avelsorganisation



Om den är avlad i annat land, ha verifierad betäckningsrapport därifrån.
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Vara identifierad med konturdiagram samt vara chipmärkt av SH godkänd ID-kontrollant före
den 31: a december födelseåret, alternativt senast vid 6 månaders ålder, därefter måste
individen DNA testas eller blodtypas för att kunna registreras.



Uppfylla härstamningskraven

4.2 Grundstamboken – Importerad
För att införas i grundstamboken skall importerad individ:


Åtföljas av hästpass med uppgifter om export. Exportstämpel på ägarbytet (om import från
UK med pass utfärdat av WPCS), 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.

4.3 Hingstlicenser
Hingstlicens för Welsh Partbred utfärdas i Sverige endast av SWF.
 Hingstlicens kan utfärdas till welshhingst vid tidigast 2-års ålder.
 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 u.a.
 Kopia på passets identitetssidor skall medsändas ansökan om licens.
För importerad hingst med licens i annat land, samt hingst licensierad i annan avelsorganisation i
Sverige gäller:
 Kopia på passets identitetssidor och kopia på gällande hingstlicens skall skickas till SWF
samtidigt med ansökningsblanketten, samt kopia på DNA analys.
4.4 Spermaimport från avelshingst införd i av WPCS godkänd stambok
Används i Sverige sperma från en hingst, som vid tappningen var uppstallad utomlands, ska
1. hingsten i Sverige dessförinnan ha erhållit hingstlicens enligt 8.3 för importerad hingst
2. sperman ska åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med förordning (EU) 2016/1012 för
handel med sädesvätska från renrasiga avelsdjur.
3. stoet insemineras på en godkänd seminstation i Sverige.

4.5 Rapportering av betäckta ston.
För varje sto som hingst, med licens hos SWF, betäcker ska hingstägare, eller hingsthållare, till SWF:
 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.
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För hingst, som ej betäckt, skall det sändas en s.k. nollrulla, språngrulla.
För sen rapportering belastas med en tilläggsavgift.
Betäckningsrapporter och språngrulla ska sändas till SWF:språngrulleansvarig.
Ej redovisad hingst, kommer 31/12 innevarande år, att bli fråntagen sin livstidslicens hos
SWF. För att åter verka i aveln kan ny licens lösas.

4.6 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.

5. REGISTER FÖR WELSH PARTBRED Sektion X
I denna avdelning inför avkommor till icke licensierade hingstar. Djur i sektion X kan inte visas på
utställningar för Welshponnyer och Cobbar, Mountain och Moorland osv. 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 av SH godkänd ID-kontrollant.
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