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AVELSPROGRAM FÖR WELSHPONNY OCH COB
Avelsprogrammet bedrivs i Sverige och syftet är att bevara och förbättra rasen.
1. AVELSMÅL OCH ANTAL DJUR
1.1 Avelsmål för welsh sektion A, B, C och D
Avelsmålet för Svenska Welshponny & Cobföreningen är att bevara rasen i enlighet med
moderlandets statuter. Traditionella urvalskriterier som betonar sundhet, hållbarhet, uthållighet,
konstitution, rörelser och rastyp ska bibehållas. I aveln ska olika färger och storlekar tillåtas liksom en
viss variation i typ. Svenska Welshponny & Cobföreningen ska främja avel med rastypiska och friska
sunda ponnyer och cobbar med ett gott lynne och god rörlighet, väl lämpade för avel, utställning,
ridning, körning, trav och galopp.
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 welshföl

•

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

1.3 Antal avelsdjur, sektion A, B, C och D
Antal hingstar i aveln ligger omkring 170 och antal ston i avel på ca 320.
1.4 Antal betäckta ston för år 1997 – 2018.
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, 2006/429st, 2007/429 st, 2008/480st, 2009/491 st, 2010/426 st,
2011/372 st, 2012/294 st, 2013/ 268 st, 2014 /310 st, 2015/297 st, 2016/300 st, 2017/306 st, 2018/
289 st
1.5 Antal registrerade welsh sektion A, B, C och D t.o.m 2018
Till och med den 31/12 2018 är 14990 welshar registrerade i Sverige.
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
Avelsprogram A B C och D 2021

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. RASBESKRIVNING
3.1 Welsh Mountain sektion A
AxA=A
Höjd: Maximalt: 121,9 cm (12 h.h.)
Färg: Alla färger utom skäck är tillåtna.
Typ: Kompakt, väl sluten, full av liv och utpräglad ponnykaraktär.
Huvud: 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.
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3.2 Welsh Ponny sektion B
A x B
= B B
x B =
B
Höjd: Maximalt 137,2 cm (13.2 h.h.)
Färg: Alla färger utom skäck är
tillåtna.
Typ: 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.

3.2.a Welsh sektion B över 137,2
Som vuxit över maxmått kan kvalitetssäkras men med notering att mankhöjden avviker
från maxmåttet.
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3.3 Welsh Ponny av Cobtyp sektion C
A x C
= C A
x D =
C B x
C=C
B x D = C eller D (beroende på
mankhöjden) C x C = 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.
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.

Avelsprogram A B C och D 2021

3.4 Welsh Cob sektion D
B x D = C eller D (beroende på
mankhöjden) C x D = C eller D ( beroende
på mankhöjden) D x D = D
Höjd: Minimum 137,2 cm ( 13.2 h.h.), ingen övre
maxgräns. 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.

3.5 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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4. HÄRSTAMNING
Hästar som registreras i grundstamboken får sin härstamning registrerad i SH Blå Basen,
http://www.blabasen.se/sh/SokHast

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.

4.1 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.
4.2 Kontroll av grundstambokföring
Alla stambokföringar sker i SH databasen, Blå Basen, http://www.blabasen.se/sh/SokHast .
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.

4.3 Ägarbyte
Registrera ägarbyte är frivilligt men kan med fördel göras genom att ifylld blankett, med
relevanta uppgifter. Skickas till Svenska Welshponny och Cobföreningens registrator.
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4.4 Stambokens uppdelning
Stamboken delas in i Welsh Mountain Sektion A, Welsh Ponny Sektion B, Welsh Ponny av
Cobtyp Sektion C, Welsh Cob Sektion D samt register för Welshponnyer Sektion X.
5. STAMBOKEN
5.1 Grundstamboken – svenskfödd
•

För att införas i grundstambok skall svenskfödd individ:

•

Ha styrkt härstamning, vara undan grundstambokberättigad mor, samt inneha 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.

•

Vara identifierad med konturdiagram samt vara chipmärkt av SH godkänd ID-kontrollant
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

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

Åtföljas av hästpass med uppgifter om export, i enlighet med WPCS föreskrifter.
Exportstämpel på ägarbytet (om import från UK med pass utfärdat av WPCS),
hästpasset gäller som identitetshandling.

5.3 Hingstlicenser
Hingstlicens för Welshponnyer, alla sektioner, 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.
5.4 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
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för handel med sädesvätska från renrasiga avelsdjur.
3. stoet insemineras på en godkänd seminstation i Sverige.
5.5 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.
• 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.
5.6 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 DNAtestad. Avkomma skall DNA typas mot far och mor.

6. REGISTER FÖR 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 sektion 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. 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 IDkontrollant.

7. BILAGA TILL STAMBOK
Svenska Welshponny och Cobföreningen har ej någon bilaga till sin stambok då den är sluten.

8. KORSNINGSAVEL
Svenska Welshponny & Cobföreningen följer moderföreningens, The Welsh Pony & Cob Society,
principer och registrerar, utfärdar hingstlicens och har klasser för hästar korsade med welsh,
registrerade som Welsh Partb
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