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ALLMÄNT

 

Svenska Welshponny & 
Cobföreningens  

Regelverk för värdering utav svensk 
licensierade Welsh hingstar 

gällande från och med 2021-XX-XX 

Svenska Welshponny & Cobföreningens  regelverk för i Sverige licensierade Welsh hingstar 
Welsh Mountain, Welshponny, Welshponny av Cobtyp, Welsh Cob samt Welsh Partbred. 

Syftet med reglementet.  
Reglementet syftar till att främja kvalitet och utveckling i svensk hästavel. Reglementet 
omfattar individprövning och avkommeprövning. Reglementet ger möjlighet till urval av 
hingstar i relation till uppsatta produktions- och avelsmål. 
Resultaten i reglementet skapar underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela 
hästsektorn. 

KRAV FÖR VÄRDERING UTAV LICENSIERADE HINGSTAR 
 

-Hingsten har giltlig hingstlicens hos SWF eller för utländsk hingst med utländsk hingstlicens att     
licensen är tilläggsregistrerad hos SWF.  
-Prövning av hingsts behörighet att deltaga utförs av SWF 
-Innehavaren följer regler fastställda av SWF 
-Att hingst ej nedärver defekt 
-Att hingsten är DNA-testad enligt SWF:s regler för licensiering av hingst 
-Att betäckningsrapporter och fölredovisningar redovisas. 

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, genom BlåBasen.. 

HINGSTÄGARES SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER 
Det är hingstägaren som ansöker om värdering utav hingst, ansökan skall åtföljas av aktuella 
meriter, värdering 4 samt 5 kan också sökas postumt. Det är hingstägarens skyldighet att 
lämna så fullständiga och riktiga uppgifter som möjligt.  
 

Hingstägare kan ej ställa ekonomiska anspråk på Avelsföreningen SWF föranledda av 
resultat i bedömningen eller ev. felaktigheter i densamma. 

SWF:s  arbets uppgifter 
SWF sammanställer hingstarnas resultat, kontrollerar härstamning och medsända meriter, 
beräknar avelsvärde och beslutar om värdeklass.  
 

VISNINGSTILLFÄLLEN 
 

Ordinarie Utställningar, sommarpremieringar tävlingar etc. 
Anordnade av för SWF godkända organisationer, samt utländska likvärdiga utställningar. 
Tävlingar från * samt utländska likvärdiga tävlingar, inom alla discipliner. 

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. 
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REDOVISNING AV RESULTAT 

Avelsföreningen SWF skall offentliggöra hingstars värdeklassklasser årligen i WelshponnyNytt 
samt på SWF:s hemsida i speciellt register för licensierade hingstar.  
 

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. 

Hälsotillstånd 
Hingst skall vara veterinärt godkänd. För defektlista se SWF hemsida 
 

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 

Värdeklasser införande i detta register. 

I står för Individ   0-3 
F står för förärvning  4-5 

 

Värdeklass:  I- O 
En hingst tilldelas I - O när den fått sin licens utfärdat, eller tilläggsregistrerat sin utländska 
hingstlicens 

Värdeklasser efter individprövning samt meriter 

Värdeklass I-1 

Hingst lägst tre år gammal tilldelas värdeklass I- 1 om något av följande villkor är uppfyllda: 

- Erhållit minst 40 p på av SWF sanktionerad utställning, lägst två år gammal, (ingen delpoäng 
under sju) eller om det är utställning med utländsk domare guldmedalj.  
- på treårstest eller kvalitetsbedömning erhållit 40 poäng exteriört (Typ-Huvud, hals, bål- 
extremiteter – Skritt – Trav), ej medräknat poäng för galopp. Ingen delpoäng under sju. 
- liknande utländska utställnings/bruks meriter 
 

Värdeklass I- 2  

Hingsten är lägst fyra år, 

- uppfyller kraven för I -1 samt har placerats i officiell tävling. 
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Värdeklass I- 3 
Hingsten skall ha erhållit Guld på SWF sanktionerad utställning, samt att hingsten skall uppfylla 

minimikraven för värdeklass I-1 samt uppfylla något eller några av följande villkor:  

- erhållit hopp- eller gångartsutmärkelse vid 3-årstest 
- erhållit minst tre guldplaketter, varav de erhållits vid lägst ett års ålder och vid olika åldrar, på 
avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med tre olika auktoriserade domare 
 - erhållit lägst 8,0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional kvalitetsbedömning.  
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A och B) och LA (kat C, D och häst), eller LB 
hoppning (kat A och B) och LA hoppning (kat C, D och häst), eller P60, P70 H80 fälttävlan (kat A 
och B) och P80, H100 fälttävlan (kat C, D och häst)  
- varit placerad i officiell trav, galopp eller körtävling i lägst fullständig klass,  
- liknande utländska meriter. 
 

Värdeklass  F - 4 utifrån avkommors meriter. 

Hingsten skall uppfylla kraven för värdeklass I – 3 eller för hingst som importerats vid 15 års ålder 
eller högre, samt  
- bedömda avkommor skall ha härstamning som berättigar till införande i welsh grundstambok 
-hingsten skall uppnå lägst 200 avkommepoäng, ( varav minst 5 avkommor med lägst 20 poäng)   
Kan även sökas postumt. 
 

Värdeklass F- 5 

Hingsten skall vara grundstambokfört och uppfylla kraven för värdeklass F -4 samt 
- hingsten skall uppnå minst 300 avkommepoäng,  (varav minst 5 avkommor med minst 20 poäng 
och minst 1 avkomma med 30 poäng)  
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  
- 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, D och häst), eller LB 
hoppning (kat A och B) och LA (kat C, D och häst) ellerP60, P70, H80 fälttävlan (kat A och B) och 
P80, H100 fälttävlan (kat C, D och häst)  
- varit placerad i officiell trav, galopp eller körtävling i lägst fullständig klass  
- erhållit utmärkelse i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen 
fastställt reglemente samt erhållit 40 poäng exteriört eller guld vid lägst ett års ålder. 
- erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest. 
- kvalat till SPAF ungponnychampionatsfinal och/eller SvRF Ungponnyfinal. 
-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. 
- Jämförbara utländska bruks klasser 
 
20 poäng  
– hingst införd i kvalitetsboken från och med 2018 eller jämförbara utländska godkända hingstar 
- sto som erhållit avelsdiplom. 
- Sto med kvalitetsklass A 
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- erhållit minst hopp- eller gångartsutmärkelse vid 3-årstest. 
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LA (kat A och B) och Msv (kat C, D och häst), eller LA 
hoppning (kat A och B) och Msv (kat C, D och häst), eller P80, H100 fälttävlan (kat A och B) och 
Msv (kat C, D och häst)  
- varit placerad i officiell galopp- eller körtävling i lägst nationell mästerskapsklass. 
- erhållit lägst 8,2 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning 
samt erhållit 40 poäng exteriört eller guld vid lägst ett års ålder. 
- placerad i SPAF ungponnychampionatsfinal och/eller SvRF Ungponnyfinal.  
- 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. 
- Hingst förstaplacerad på WPCS sire rating list 
 
30 poäng  
- hingst införd i kvalitetsbok enligt rasvisa krav till och med 2017, eller införd i tidigare 
Riksstambok, eller tilldelats titeln diplomhingst från och med 2019. 
- Sto med kvalitetsklass Elit 
- 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. 
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