Svenska Welshponny & Cobföreningens
Hingstreglemente/Rasvisa Krav För
införande i Kvalitetsbok Hingstar
gällande från och med 2020-08-29

ALLMÄNT
Svenska Welshponny & Cobföreningen utfärdar reglemente rörande hingstvisning för införande i
SWF Kvalitetsbok för hingstar.
Syftet med Hingstvisning av hingstar och hästkontroll
Visning av hingstar och hästkontroll syftar till att främja kvalitet och utveckling i svensk hästavel.
Bedömningen genomförs med hjälp av individprövning, fruktsamhetskontroll och avkommeprövning.
Visningen ger möjlighet till urval av hingstar i relation till uppsatta produktions- och avelsmål.
Resultat från visning skapar underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela hästsektorn.
KRAV FÖR ATT HINGST KAN INFÖRAS I KVALITETSBOKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hingsten är identifierad samt grundstamboksregistrerad hos Avelsföreningen SWF.
Hingsten är veterinärt undersökt och godkänts på av SWF anvisad Hästklinik.
Hingsten är anmäld till visning och visad enligt SWF:s anvisningar
Innehavaren följer regler fastställda av SWF.
Prövning av hingsts behörighet att deltaga utförs av SWF
Att hingsten har uppfyllt kraven enligt rasvisa krav
Att hingst ej nedärver defekt
Att hingsten är DNA-testad enligt SWF:s regler för licensiering av hingst
Att betäckningsrapporter och fölredovisningar redovisas.
Att hingsten har giltig hingstlicens hos SWF.

Betäcknings- Fölrapportering
För att kunna följa en hingsts avelsverksamhet/fruktsamhet skall sammanställning av dennes
betäcknings- och fölrapporter redovisas senast den 30 september årligen till Avelsföreningen SWF.
Importerad hingst
Hingst som importerats för avel i Sverige kan genomgå samma bedömning som i Sverige födda
hingstar. Varje sådan hingst skall bedömas av SWFs hingstnämnd. Därvid skall ev. resultat från annat
land tillgodoräknas hingsten. Detta skall dock redovisas i anmälan av hingsten för visning och skall
utgöra underlag för hingstnämndens bedömningar och beslut.
HINGSTNÄMND
Nämndens sammansättning
Bedömning av hingstar utförs av en nämnd som utses av Avelsföreningen SWF:s styrelse, och består
av en svensk ordförande och en svensk vice ordförande, en ledamot och en suppleant med
specialkompetens för sektion A, B, C, D och WPB. Samtliga i nämnden skall vara utav godkänd
domare minst level II eller i annat lands godkända domare för respektive sektion. Nämnden måste ha
en bred kunskap om de olika rastyperna. Ordförande och vice ordförande väljs på 3 år, därefter skall
dessa bytas ut, och ej väljas in på ytterligare 3 år. Ledamot samt suppleant väljes om vart år men kan

Reviderat av SWF:s styrelse 2020-08-29

ej vara i nämnd mer än 3 år i följd likt ordförande och vice ordförande. Hingstnämnden kan ej bestå
utav personer i SWF:s styrelse, då styrelsen kan komma att behandla överklagan. (Vid första årets val
2018 skall vice ordförande väljas på 2år)
Nämndens arbetsuppgifter
Hingstnämnden sammanställer de anmälda hingstarna, kontrollerar härstamning och medsända
meriter, beräknar avelsvärde och beslutar om kvalitetsklass. Nämnden äger rätt att ta särskild hänsyn
till härstamning eller för rasen särskilt värdefull egenskap vid individprövning. Varje sådant beslut
skall i förekommande fall med angivande av motiv meddelas Avelsföreningen SWF. Beslut rörande
enskilda hingstars bedömningsresultat uppförs på exteriör- och bruksprovs bedömningsprotokoll.
Nämnden kan ansöka hos Avelsföreningen SWF om dispens från gällande bestämmelser då nämnden
finner detta särskilt motiverat
Det åligger hingstnämnd, i samarbete med SWFs styrelse, att kontrollera kvalitetsbokförda hingstars
fertilitet.
Det åligger hingstägaren att åberopa avkommeprövningsresultat och andra omständigheter som rör
hingstars kvalitetsbokföringsstatus.
Det åligger nämnden att noga följa utvecklingen av rasen, dess användning och resultat. Minst en
gång årligen bör hingstnämndens ordförande sammanträda med Styrelsen SWF för genomgång av
aktuella frågor.
VISNINGSTILLFÄLLEN
Ordinarie Hingstutställning
Avelsföreningen SWF utser organisation som ansvarar för att visning hålls varje år av alla därtill
berättigade hingstar. Samtliga hingstar som ansöker om införande i Kvalitetsboken skall visas på
Hingstvisning samt erlägga anmälningsavgift enligt propositionen.
Dopingregler
Hingst som deltar i visning får inte utsättas för doping eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar
hingstens prestationsförmåga eller temperament. Hingstägare är skyldig att meddela ev. behandling
eller medicinering inför visning.
REDOVISNING AV RESULTAT
Avelsföreningen SWF skall offentliggöra hingstars kvalitetsklasser årligen i Kvalitetsboken. Resultaten
för de hingstar som ej uppfyller rasvisa krav skall ej offentliggöras på plats, men skall föras in i SWF
webbstambok.
JÄV
Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 gäller vid visning av hingstar. Förvaltningslagens
regler beträffande jäv:
11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för
honom själv eller någon närstående,
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon
som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en
annan myndighetsbeslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare
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hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör
saken,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till
hans opartiskhet i ärendet.
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan
kan vidta utan olägligt uppskov. Exempelvis föreligger jäv då:
• Domare, dennes make/maka/sambo eller dennes nära släktning (föräldrar, barn eller syskon)
ägt, tränat eller under längre tid haft aktuell häst uppstallad.
• Domare under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell hästs far eller mor.
• Domare anser sig själv jävig. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv
mot honom, skall självmant ge det till känna.
HINGSTÄGARES SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Det är hingstägarens skyldighet att i samband med anmälan av hingst för visning lämna så
fullständiga och riktiga uppgifter som möjligt. Ej utelämna någon information som kan påverka
bedömningen av aktuell hingst såsom dolda fel, pågående medicinering, utförd operation eller
behandling. I samband med hästägareförsäkran skall hingstägare intyga att otillbörlig medicinering
eller behandling ej skett.
Hingstägare kan ej ställa ekonomiska anspråk på Avelsföreningen SWF föranledda av resultat i
bedömningen eller ev. felaktigheter i densamma.
Innehavare av hingst som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller ej erlägger de avgifter
som SWF:s styrelse beslutat om kan vägras en rättighet, som följer av detta reglemente, eller
drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller tills vidare (uteslutning). Beslut om
uteslutning fattas av SWF:s styrelse efter det att berörd hingstägare underrättas av SWF om
förhållandet och givits möjlighet att förklara aktuella omständigheter och fullgöra sina skyldigheter.
Hästägaren ansvarar för skada som åsamkas på bedömningsplatsen.
RASVISA KRAV
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. Hingst av särskilt värde för aveln ges generell dispens för införande i
kvalitetsbok.
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.
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Welsh Partbred
Härstamning Welsh Partbred
Föräldrar skall vara registrerade. Fadern licensierad, och såväl far som mor ska ha två kända leds
härstamning.
Hälsotillstånd
Hingst skall vara veterinärt godkänd. För defektlista se SWF hemsida
Exteriörbedömning
Exteriör/gångartsbedömning sker enligt domarens anvisningar i skritt, trav och stillastående
samt trav i frihet. Domarna betygsätter med 10-gradig skala, enligt följande:
1. Typ.
2. Huvud, hals och bål.
3. Extremiteter och rörelsernas korrekthet.
4. Rörelsemekanik i skritt.
5. Rörelsemekanik i trav. (bedöms även i frihet)
Maxpoäng är 50.
Hingsten mäts avseende mankhöjd, skenbensomfång. Gällande officiellt mätintyg godtas.
Eventuella ändringar av måttuppgifter (mankhöjd, skenbensomfång) på tidigare
stambokförd/licensierad hingst, vid förnyad hingstvisning, påverkar inte hingstens fortsatta
kvalitetsklass men skall noteras i kvalitetsbeviset.
Kvalitetsklasser efter individprövning samt meriter
Steg I = Kvalitetsklass G
tilldelas welsh hingst med hingstlicens utfärdad av SWF
• lägst 2 år, som exteriörbedömts med lägst 40 p med ingen delpoäng under 7, på ordinarie
Kvalitetsboksvisning arrangerad av SWF.
• lägst 4 år, som visats på utställning med 4 olika domare godkänd av SWF och erhållit fyra
guld, vid poäng ingen delpoäng under 7 (vid lägst 2-års ålder, fördelat på minst tre år). Som
guld räknas även om ponnyn på treårstest eller kvalitetsbedömning erhållit 40 poäng
exteriört (Typ-Huvud, hals, bål - Extremiteter – Skritt – Trav), ej medräknat poäng för galopp
Hingst skall framvisas på Kvalitetsboksvisningen det år han förs in i Kvalitetsboken,
exteriörbedömas men ej poängsättas.
• Utländsk meriterad hingst som kan visa ett gott resultat och lämnat goda avkommor. Hingst
skall framvisas på Kvalitetsboksvisningen det år han förs in i Kvalitetsboken, exteriörbedömas
men ej poängsättas.
Steg II = Kvalitetsklass G II
tilldelas hingst, lägst 4 år, som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt
enkelt bruksprov eller har genomfört officiell tävling, kvalitetsbedömning eller motsvarande.
Steg III = Kvalitetsklass G I
tilldelas hingst, lägst 4 år, som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt
särskilt bruksprov. Hingst med 38 poäng kan föras in i Kvalitetsboken om denne uppnår minst 8/8 vid
löshoppning och/eller 8,0 gångartsprov vid det Särskilda Bruksprovet. Särskilt bruksprov kan bytas ut
mot godkänd kvalitetsbedömning.
Steg IV = Kvalitetsklass G I +
tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och uppfyller något av följande villkor
för egna meriter. Lägst Guld och BIR på SWF Riksutställning som 2-åring eller äldre, seger i officiell
tävling, regional LA eller placering i Nationell LA. Kvalitetsbedömning med minst 8,0 i dressyr eller
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hoppning eller allround. I samband med att hingsten har egna meriter kan poängen 38 leda till
godkännande för införande i Kvalitetsboken. Vid 38 exteriörpoäng gäller meritnivåerna, för kat. B
seger i LA regionalt eller placering i Nationell. För Kat. C och D seger i regional Msv eller placering i
nationell Msv i samtliga discipliner, eller FEI klass dressyr.
DIPLOMHINGST Gäller från 2019
Tilldelas hingst som på ordinarie hingstvisning uppnår exteriörpoäng för rekommendation till
Kvalitetsboken, samt uppfyller SWFs krav för att kunna föras in i Kvalitetsbok
BRUKSPROV
Bruksprov kan utföras vid hingstvisning för införande i SWF Kvalitetsbok av 4-åriga och äldre hingstar.
Äldre kvalitetsbokförda hingstar kan göra bruksprov utan exteriörbedömning, tidigare poäng
medtages. Provet utföres på tid och plats som anvisas av SWF.
Majoriteten av utställningsnämnden skall närvara vid samtliga moment, samt vid besluten.
Bruksprovsförrättarna som utses av SWF ingår ej i nämnden utan avlämnar endast poäng och
omdömen om hingstarna. Bruksprovens ändamål är att kontrollera hingstens temperament,
gångarter under ryttare eller körd framför fordon. En medhjälpare får användas vid
uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning. Egen utrustning skall medföras. Nämnden ska
utföra en funktionskontroll. Uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning sker inför
nämnden. Nämnden äger rätt att avbryta proven av allmän säkerhetssynpunkt.
Enkelt bruksprov.
Ridning
Utrustning
Ryttarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig, godkänd hjälm skall bäras. Ryttare t.o.m. 18 år
skall bära säkerhetsväst av godkänd typ, vid all ridning på tävlingsområdet.
Spö och sporrar får bäras (sporrar max 15mm, spö max 100cm).
Ponnyn: Sadel och träns. Huvudlag och nosgrimma ska vara i läder. All annan utrustning
som hjälptyglar, martingal, förbygel, bandage, sen/benskydd, boots, gummiplattor (på bettet)
osv. är inte tillåten. Betsling enligt Sv. Ridsportförbundets Tävlingsreglemente, dressyr lätt
klass för ponny. Utrustningen får inte skada ponnyn. Utrustningen kan kontrolleras och ändras av
respektive delprovsdomare

Genomförande
* hingsten skall ridas enskilt i samtliga gångarter i båda varven, enligt domarens anvisningar.
* hingsten skall kunna göra halt och vara stillastående.
Körning
Utrustning
Kuskens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig. Tex mörk tröja (utan hätta/luva), ljusa
byxor och ändamålsenliga skor. Hjälm ska bäras och piska som når fram till ponnyn.
Ponnyn
Utrustning vid körning är sele och lätt vagn, i övrigt se TR V – debutantklass-dressyr. Utrustningen får
inte skada ponnyn. Utrustningen kan kontrolleras och ändras av respektive delprovsdomare
Genomförande
* hingsten skall köras enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar. Kusken ska
sitta på fordonet.
* hingsten ska göra halt och vara stillastående.
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Beräkning
Följande moment skall bedömas och protokollföras:
a - uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning
b – igångsättning
c - halter
d - temperament, samarbetsvilja och lydnad
På bruksprovsprotokollet skall plats finnas för omdöme av gångarterna. Domaren värdesätter
respektive bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1 – 10. Totala poängen läggs ihop och
divideras med 4 och ger då en genomsnittspoäng för bruksprovet. Försök till uppsittning /
anspänning får ej pågå i mer än 5 min.
Särskilt bruksprov
Utrustning
Samma utrustning som enkelt bruksprov
Ponnyn skall vid löshoppning vara försedd med träns. Tyglar ska vara borttagna. Senskydd och
damasker får bäras, dock får inte viktdamasker förekomma. Medhjälparna och visare skall bära
godkänd ridhjälm. Bakbensskydd och boots är ej tillåtet!
Genomförande
Hingsten skall visas under ryttare i samtliga gångarter.
Hingsten skall genomföra ett löshoppningsmoment
Löshoppning
Utförande och bedömning:
Bedömning sker i ridhus på en bana ca 20 x 40 m. Löshoppningen skall ske med ett hjälphinder
bestående av en bom på lämplig höjd över marken och med en markbom framför hindret. Avståndet
justeras med hänsyn till hingstens språnglängd, (ungefärligt avstånd; sektion A 5,50 kategori- Bponny 5,70, C-ponny 6,30, och D-ponny 6,70, sektion D och stora Welshpartbred beroende på
mankhöjd). Hindret skall vara av oxertyp utan fyllnad och med den bakre bommen 10 cm högre än
främre bommen.
Hingsten skall hoppa fram 2–3 gånger. Därefter sker hoppning över hjälphinder och oxer, och efter c:
a 6 språng bör maxhöjden ha uppnåtts. Ytterligare höjning får ske efter samråd med föraren om
domaren anser sig behöva det för en säker bedömning av hingst med hög kapacitet, men hindret får
inte längas.
Hinderhöjder:
Sektion
Welshmountain, sekt. A.
Welshponny, sekt B.
Welshponny, sekt B.
Welshpony av Cobtyp, sekt.C.
Welshpony av Cob-typ sekt.C
Welsh Cob, sekt.D
Welsh Cob, sekt.D
Welshpartbred
Welshpartbred
Welshpartbred
Welshpartbred
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Storlek
B-ponny
B-ponny
C-ponny
B-ponny
C-ponny
C-ponny
D-ponny och över
B-ponny
C-ponny
D-ponny
över 148 cm

höjd
max 80 cm
max 90 cm
max 100 cm
max 90 cm
max 100 cm
max 100 cm
max 110 cm
max 90 cm
max 100 cm
max 110 cm
max 120 cm

längd
70 cm
80 cm
90 cm
80 cm
90 cm
90 cm
100 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm

Vid löshoppningen sätts ett betyg (skala 1–10) för teknik och förmåga (LH) och ett betyg för
temperament och allmänt intryck (TLH).
Gångartsprov
Utförande och bedömning:
Hingsten rids av egen ryttare i fri skritt på lång tygel samt på tygeln, trav med tempoväxlingar.
Sidvärtsrörelser i skritt och trav. Galopp med tempoväxlingar. Ridningen sker både på fyrkantsspår,
olika ridvägar samt voltspår.
Taktmässighet, energi, balans, rörlighet, elasticitet, steg respektive språnglängd, samlingsförmåga,
bogfrihet, bakbensaktivitet och bärighet bedöms. Dessutom sätts betyg för framåtbjudning och
samarbetsvilja. Samt allmänt intryck och utvecklingsmöjlighet Hingsten ska röra sig i en för hans ålder
och utbildning lämplig form.
Ett betyg sätts för varje moment efter en skala 1–10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 5
och ger då en genomsnittspoäng för bruksprovet.
Följande moment bedöms och protokollförs:
1. Skritt
2. Trav
3. Galopp
4. Ridbarhet och Utbildningsstatus
5. Allmänt intryck och Utvecklingsbarhet
Hingst med 38 poäng kan föras in i Kvalitetsboken om denne uppnår minst 8/8 vid löshoppning
och/eller 8,0 gångartsprov vid det Särskilda Bruksprovet.
Hingstar visade på kvalitetboksvisning med lägst 38p, men ej uppfyllt kriteriet för införande i
Kvalitetsboken, kan meritera sig själva eller meriteras genom sina avkommor. Kriteriet för egna
meriter avgörs utav avelsvärderingsnämnd efter inkommen ansökan. Kriterier för avkomma enligt
gällande för kvalitetsbokförda hingstar.
Avkommeprövning gällande Welshponnyer alla sektioner samt Welsh Partbred.
Höjning av kvalitetsklass utifrån avkommors meriter kan utdelas genom ansökan hos avelsföreningen.
Ansökan skall åtföljas av åberopande av aktuella meriter och ska göras i samband med ordinarie
kvalitetsbokshingstvisning. Kvalitetsklass kan tilldelas hingst postumt, dock senast det år sista

fölomgången är 10 år.
Exteriörförärvning
Hingst som lämnat minst 15 avkommor visade vid lägst 3 års ålder eller betäckt minst 40 ston, de fyra
senaste åren ej medräknade, kan avkommeprövas avseende exteriörförärvning. Hingst kan
avkommeprövas tidigare om nämnden anser att hans förärvning avviker från rasens medeltal så
mycket att hans kvalitetsklass kan bedömas utan att invänta fler avkommor.
Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför hingstutställningen:
· Avkommornas resultat vid stopremieringar och utställningar med auktoriserade domare
· Antal i riksstambok/kvalitetsbok införda hingstar
· Antal diplomston
· Antal i riksstambok/kvalitetsbokförda införda ston med angivande av kvalitetsklass.
Hänsyn ska tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod. Efter prövning av
exteriörförärvningen tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser. Denna kvalitetsklass
kan omprövas årligen.
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Hingst som visat mindre god exteriörförärvning tilldelas kvalitetsklass C (Ext)
Hingst som visat normal exteriörförärvning tilldelas kvalitetsklass B (Ext).
Hingst som visat mycket god exteriörförärvning tilldelas kvalitetsklass A (Ext)

Prestationsförärvning
Hingst som lämnat minst 20 avkommor, de 7 senaste åren ej medräknade, kan avkommeprövas
avseende prestationsförärvning. Hingst kan avkommeprövas tidigare om nämnden anser att hans
förärvning avviker från rasens medeltal så mycket att hans avelsvärde kan bedömas utan att invänta
fler avkommor. Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför hingstutställningen:
Tävlingsponnyer i högre klass
Totalt antal poängtagande avkommor enligt officiell statistik
Avkommornas resultat vid kvalitetsbedömningar
Hänsyn skall tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod.
Efter prövning av prestationsförärvningen tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser.
Denna kvalitetsklass kan omprövas årligen.
Hingst som visat mindre god prestationsförärvning tilldelas kvalitetsklass C (Prest)
Hingst som visat normal prestationsförärvning tilldelas kvalitetsklass B (Prest)
Hingst som visat mycket god prestationsförärvning tilldelas kvalitetsklass A (Prest)
ELIT
Hingst som vid avkommeprövning visat mycket god förärvning avseende både exteriör och prestation
tilldelas kvalitetsklass ELIT.
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