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1. AVELSBEDÖMNING
1.1. Avelsbedömning
Vid bedömning tillämpas bedömningssystem enligt FIZ0 2013 (FEIF Rules for Breeding Of Icelandic
Horses).
Bedömningsprotokoll och kopior förvaras av SIF avels avelskansli i 3 år.
Bedömningen är öppen för alla renrasiga islandshästar registrerade i WF.

2. BETÄCKNINGAR
2.1. Betäckningslicenser
Gällande betäckningslicenser beskrivs i dokumentet Avelsplan.

2.2. Livstidslicens
Hingstar som erhållit elit eller hederspremier för avkommor erhåller automatiskt en livstidslicens.
Detta innebär att dessa hingstar automatiskt kan lösa hingstlicens utan konstad för resten av sitt
liv. Livstidslicensen upphör dock att gälla om det uppdagas att hingsten ifråga nedärver fysiska
defekter som finns listade i aktuell defektlista, se Bilaga 1 Defektlista.

2.3. Hingstar på semin
SIF avel hänvisar till Jorbruksverkets föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur: SJVFS
2015:1.

2.4. Stoavgift
För alla ston som betäcks debiteras en stoavgift enligt prislista på sifavel.se. Totalbedömda ston
eller ston som har totalbedömd avkomma betalar rabatterat pris. Stoavgiften gäller inte
retroaktivt och ska betalas innan betäckning.

2.5. Defektlista
För hingstar som kasseras på grund av konstaterad nedärvning av defekt enligt aktuell Defektlista,
se bilaga 1 Defektlista, meddelas hingstägaren att beslutet gäller med omedelbar verkan.

3. REGLEMENTE FÖR SPATTRÖNTGEN
3.1. Ålderskrav
a) Från och med 5 års ålder skall hingst genomgå spattröntgen före utfärdande av
betäckningslicens. Gäller till och med 12 års ålder. Resultat för spattgranskning (S) skall vara
publicerat i WorldFengur.
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3.2. Kostnad
Kostnader för spattundersökningen åvilar hingstägaren. Hingstägaren förbinder sig att de
röntgenbilder som tas för spattröntgen skickas för central avläsning och att resultatet får
registreras i WorldFengur.
För den veterinär som genomför röntgenundersökningen gäller följande:
a) Fullständig identitetskontroll med avläsning av chipnummer.
b) Hästens namn och chipnummer skall inpräntas på röntgenbilderna.
c) Röntgenbilderna läggs in i Hestur.
d) Minst fyra projektioner av varje has skall tas (Bilaga 1: Röntgenutlåtande)

3.3. Kontroll och analys
Röntgenbilderna skickas till ansvarig radiolog utsedd av SIF avel för avläsning.
Ansvarig avläsare av röntgenbilderna må godkänna eller underkänna röntgenbildernas kvalité.
Samtliga kostnader och eventuella extra kostnader förknippade med spattröntgen är hästägarens
ansvar.
Konstaterad spatt innebär kassation för användande av hingst i avel. Informationen registreras i
World Fengur.

3.4. Spattröntgen av ston samt valacker
Spattröntgen av ston och valacker är frivillig och resultatet kan, om ägaren så önskar, registreras i
WorldFengur. Vid spattrötgen av ston och valacker skall samma förfarande som för hingstar
tillämpas.

4. AVELSVÄRDEKLASSER
4.1. Metoder för fastställande av avelsvärde
För islandshästar användes BLUP – metoden (Best Linear Unbiased Prediction) för genetisk analys
av insamlade data och skattning av avelsvärdet. Alla BLUP-index uppdateras årligen grundat på
samtliga uppgifter om härstamning och avelsbedömningar som vid varje tidpunkt finns tillgängliga
i databasen WorldFengur.

4.2. Avkommeklasser – hingstar
Vid avkommevärdering kan hingst placeras i
Hederspremie för avkommor
Elit för avkommor
Klass I för avkommor

hingst med minst 50 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 118
hingst med minst 25 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 118
hingst med minst 15 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 118
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4.3. Avkommeklasser - ston
Hederspremie för avkommor

Elit för avkommor

Klass I för avkommor

Klass II för avkommor

Sto med minst 5 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 116
Sto med minst 4 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 110.
Sto med minst 3 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 110, samt lägst 8,00 i ålderskorrigerad
medelpoäng på avkommor eller 8,30 i
ålderskorrigerad medelpoäng utan pass.
Sto med minst 3 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 105, samt lägst 7,75 i ålderskorrigerad
medelpoäng på avkommor eller 8,00 i
ålderskorrigerad medepoäng utan pass.

5. Priser
Poängberäkningsformel för årets uppfödare samt årets avelsvisare är
(X-7,5)2 + 2(X-7,5)
Där X är hästens totalpoäng (där passen är inkluderad).

5.1. Årets uppfödare
Varje år kommer SIF:s Stiftelse för Avel att dela ut utmärkelser till årets uppfödare.
Detta för att uppmärksamma uppfödare som deltar aktivt i avelsprogrammet för islandshästar
samt har lyckats föda upp hästar som sannolikt bidrar till avelsframsteg inom rasen.
Nomineringar baseras på resultat från årets avelsbedömningar av svenskfödda hästar, oavsett
bedömningsland. Hästar som tidigare har räknats med hos årets uppfödare räknas kan inte räknas
med igen. Uppfödare som inte har skött redovisning av t.ex. betäckningar, språngrulla eller på
annat sätt åsidosatt gällande regler kan inte komma i fråga för nominering till utmärkelsen.
1. Poäng enligt poängberäkningsformel för de tre högst bedömda hästarna från varje
uppfödare, med samma gårdsnamn, efter ålderskorrigering av totalpoängen.
2. Sto eller hingst från uppfödarens gårds-id som får klass I för avkommor ger ytterligare 0,5
poäng, elit för avkommor ger ytterligare 0,7 poäng och hederspremie för avkommor ger
ytterligare 1,0 poäng.
3. Andelen bedömda ston i årskullarna 5, 6 och 7 år ger poäng motsvarande två gånger
procentsatsen (t.ex. 10 registrerade ston i de årskullarna varav 6 är bedömda = 2 x 0,6 = 1,2
poäng).
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Även hästar bedömda i utlandet tas med i beräkningen.
Diagrammet nedan visar effekten av avelsbedömningsresultat för varje enskild häst på poängen
för årets uppfödare. Diagrammet visar effekten av totalpoäng på intervallet 7,50 till 9,00.

5.2. Årets avelsvisare
Varje år kommer SIF:s Stiftelse för Avel att dela ut utmärkelse till Årets Avelsvisare.
Detta för att främja avelsarbetet med islandshästen i Sverige och för att uppmuntra uppfödare
och visningsryttare som bidrar med information till det officiella avelsarbetet.
Beräkning av poäng kommer att göras på grundval av bedömningsresultat för svenskägda hästar
som uppnår minst 7,50 i ålderskorrigerad totalpoäng vid avelsbedömning i Sverige, enligt
följande:
Poäng enligt poängberäkningsformel för samtliga svenskägda hästar som har visats av respektive
ryttare, efter ålderskorrigering av totalpoängen.
Avdrag görs på poängen utifrån antalet anmärkningar från avelsbedömningarna enligt följande:
1.

Anmärkning av typ 1: -0,10 poäng

2.

Anmärkning av typ 2: -0,50 poäng

3.

Varning för grov ridning: -1,00 poäng

4.

Osportsligt framträdande: -2,00 poäng

5.

Olovlig utrustning: -3,00 poäng

6.

Anmärkning av typ 3: -5,00 poäng

Om två visare uppnår samma poäng är det den ryttare som har visat flera hästar som inte var
visade tidigare, som vinner.

5.3. Årets högst bedömda hästar
Årets högst bedömda svenskfödda sto och hingst i varje åldersklass får ett särskilt pris. Här gäller
det enbart att hästen är född i Sverige, dvs. med svenskt registreringsnummer. Vart hästen visas
eller vem som äger den har inte betydelse.

5.4. Årets högsta ridbedömning utan skador
Den häst som har fått högst poäng för ridegenskaper i Sverige under året (där pass är inkluderat)
får ett särskilt pris. Hästen ska vara tilläggsregistrerad i Sverige (registrerad med aktuellt land SE i
WorldFengur) samt ägs av person som är bosatt i Sverige eller bolag som är registrerat i Sverige.

5.5. Hedersuppfödare i Sverige
Den högsta utmärkelsen en svensk uppfödare kan få. Syftet med priset är att uppmärksamma och
belöna uppfödare för deras bidrag till den svenska islandshästaveln, för målmedvetet avelsarbete
samt långvarigt deltagande i det officiella avelsarbetet.
Priset delas ut till alla de uppfödare som har fött upp minst 15 hästar som uppnått en totalpoäng
på 8,00 eller högre på en officiell avelsbedömning.
Vid sammanställning av antalet hästar är det följande kriterier som gäller:
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a) Hästarna är födda i Sverige och registrerade med svenskt registreringsnummer i
WorldFengur.
b) Hästarnas gårdsnamn (gårds-ID) är registrerade på samma person/bolag. Om
gårdsnamnet är registrerat på ett bolag så är det den registrerade ägaren av bolaget som
räknas. Det innebär att även om en uppfödare har flyttat och samtidigt bytt gårdsnamn så
ska samtliga hästar räknas med.
c) Flera personer inom samma familj (sammanboende gifta, sammanboende par eller
sammanboende personer som registrerat sitt förhållande samt barn till en eller båda av
de sammanboende) kan vara registrerade som uppfödare av hästarna så länge som
hästens gårdsnamn tillhör familjen. Om familjemedlemmar har använt flera gårdsnamn
under samma tid anses det inte vara samma avel.

6. FÖRKOMMEN HANDLING
6.1. Förkomna originalhandlingar för importerade hästar
Hänvändelse till ursprungslandets organisation med begäran om ersättningshandlingar.

6.2. Förkomna svenska originalhandlingar/hästpass
a) Intyg om förkommen handling till avelskansliet med redogörelse för omständigheterna kring
förlusten av originalhandlingen.
b) Efterlysning av försvunna handlingar på SIF avels hemsida. Invändningar mot
ersättningshandlingar skall meddelas senast inom en månad efter publicering.
c) Vid utfärdande av ersättningshandingar skall tydligt antecknas, att den nya handlingen ersätter
tidigare utfärdad originalhandling, samt att hästen ej får gå till livsmedelsproduktion.
Kompletterande DNA-test och signalementsbeskrivning kan krävas samt chipmärkning.
d) Om handlingarna återfinns, skall dessa sändas tillbaka till avelskansliet.
e) Innan handläggning kan ske skall avgiften för duplikatpass betalas. Beloppet finns på sifavel.se .
På talongen antecknas att det gäller ”förkommen originalhandling” med uppgift på hästens
namn och registreringsnummer.
f) Ny originalhandling kan endast utfärdas när hästens identitet är fastställd.

7. GÅRDSNAMN
Islandshästar registreras i WorldFengur med namn och gårdsnamn som inte får ändras efter att
hästpass har utfärdats. Godtagbara namn är gårdsnamn eller dylikt. Nya gårdsnamn får inte
registreras om liknande eller identiskt gårdsnamn finns i World Fengur sedan tidigare. Det är inte
godtagbart med ortsnamn, kommuner, länsnamn, områden eller gårdsnamn som kan förväxlas
med svenska eller utländska stuterinamn eller som allmänt används i namn på islandshästar.
Stuterinamn får ej heller innehålla namn på hästras eller nummer eller bestå endast av
bokstavsförkortning.
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Varje gårdsnamn registreras i WorldFengur med ett unikt ID nummer (Gårds-ID).
Ansökan om gårdsnamn skickas på mail till avelskansliet tillsammans med en motivering till
namnet och även namn på de personer som är tillåtna att använda gårdsnamnet.

8. UTTAGNING AV AVELSHÄSTAR TILL VM
Sverige kan skicka totalt 6 avelshästar till VM, förslagsvis en hingst och ett sto i varje åldersgrupp.
Om minimikrav ej infrias kan två hästar av samma kön tas ut i en åldersgrupp. Om ingen häst i en
åldersgrupp uppnår kriterierna är alternativ att inte skicka fullt lag.

KVALITETSKRITERIER (minumum)
5- års hingstar 8.20
6-års hingstar 8.25
7-års hingstar & äldre 8.35
5-års ston 8.10
6-års ston 8.15
7-års ston & äldre 8.25
Hästar som har fått skador på nivå 3 på årets avelsbedömningar i Sverige är automatiskt uteslutna
från att bli uttagna. Om hästen har fått anmärkning på sin hull/hälsa under årets bedömningar
eller om varning har tilldelats ryttaren vid visning av hästen blir den likaså utesluten från att bli
uttagen. För att en häst skall bli uttagen till VM måste den vara vaccinerad enligt FEIF´s regler och
vara bedömd högst två gånger under året.
Om två hästar av samma kön och i samma åldersgrupp har samma totalpoäng uttas den häst som
har högst poäng för ridegenskaper. Vid samma poäng för ridegenskaper väljes häst med högst
poäng för helhetsintryck. Endast hästar som är bedömda under året är kvalificerade att bli
uttagna. Samma häst får inte representera Sverige på VM mer än en gång i varje åldersklass.
Ägare till avelshästarna informeras i god tid före anmälningstidens utgång till VM.
Det åligger ägare till uttagen häst att ansvara för att hästen är i god kondition och träning inför
VM.
Avelsvisare på uttagna avelshästar till VM ingår i Svenska islandshästlandslaget. Avelshäst får inte
presenteras av visare som under innevarande säsong har åsidosatt SIF Avels regler eller som
landslagsmedlem under samma period brutit mot underskrivet landslagskontrakt. Beslut om att
utesluta avelsvisare från att representera Sverige som visare av avelshäst ligger hos SIF Avels
styrelse.
Uttagningsansvariga för avelslandslaget 2019 är avelsledaren samt två ledamöter från Sifavel.

9. SIF Avels värdegrund
Värdegrunden gäller all personal, funktionärer, hästägare och deltagare på alla SIF Avels
arrangerade evenemang.
Värdegrunden ger ramar för personers agerande och grundar sig i SIF Avels värderingar.
• Vi respekterar andra människor och uppför oss därefter.
• Vi respekterar och följer gällande regler
• Vi är ärliga i vår kommunikation.
• Vi säkerställer att principen om lika behandling tillämpas i alla lägen.
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•
•
•
•

Vi samarbetar, värdesätter andras åsikter.
Vi använder alla resurser med omsorg.
Vi står bakom våra åtaganden och strävar efter hög standard på kvalitet, etik och
hållbarhet.
Vi driver utvecklingen tillsammans

10. Uppförandekod
Uppförandekoden gäller alla som företräder SIF Avels arrangemang. Vid anmälan till
evenemang som arrangeras av Stiftelsen förbinder man sig att iakttaga gott sportsmanskap
och i alla sammanhang verka för hästens bästa. Detta innebär att fysiskt våld mot människa
eller djur, trakasserier och/eller osportsligt uppträdande i samband med avelsbedömning,
eller annan verksamhet som arrangeras av Stiftelsen kan medföra avstängning från
kommande arrangemang. Det kan också medföra uteslutning från möjligheten att
representera Sverige vid VM för avelshästar. Beslut om varning, uteslutning eller
avstängning fattas av Stiftelsens styrelse. Beslut ska fattas i enlighet med § 3 i Stiftelsens
stadgar och gäller för den tid Styrelsen beslutar.
10.1.
Bestraffningsärenden
Bestämmelsernas omfattning
Bestraffningsreglerna gäller alla hästägare, visare, åskådare, domare samt evenemangets
personal.
Förseelser
Bestraffning kan ådömas
1. Den som anmält häst till avelsbedömning men inte informerat bedömningsledningen
om förhinder,
2. Den ryttare som bevisligen inte har fullföljt sina åtaganden eller överrensstämmelse
med hästägaren i samband med avelsbedömning,
3. Den som under avstängning har visat häst eller försökt visa häst på avelsbedömning,
4. Den som tillåtit avstängd att visa häst på avelsbedömning, trots att vederbörande
kände till avstängningen,
5. Den som under eller i samband med något av SIF Avel arrangerat evenemang
demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt uppträtt otillbörligt mot
ryttare, hästägare, åskådare, domare eller bedömningspersonal eller visat
ohörsamhet mot bedömningsledningens anvisningar eller föreskrifter på
avelsbedömning,
6. Den som i anslutning till något av SIF Avels arrangerade evenemang gjort sig skyldig
till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som
hotat eller annars allvarligt kränkt någon,
7. Den som i anslutning till något av SIF Avels arrangerade evenemang gjort sig skyldig
till våld mot häst eller inte sett till hästens välbefinnande.
8. Den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda,
eller utövat otillbörlig påverkan mot funktionär eller annan enskild person,
9. Den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse som
är bestraffningsbar enligt dessa regler,
10. Den som utbetalt eller låtit utbetala eller mottagit ekonomiska medel med avsikt att
påverka resultat på avelsbedömning,
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11. Den som uppträtt på sådant sätt att islandshästens anseende därav skadats eller
uppenbarligen kunnat därav skadas,
12. Den som med uppsåt har brutit mot regler om avelsbedömningar eller
bedömningsplatsens regler.
13. Den som medlem i Sveriges islandshästlandslag brutit mot undertecknat
landslagskontrakt.
10.2.
Påföljder
Påföljder för förseelser enligt detta kapitel är tillrättavisning eller tillfällig avstängning från
stiftelsens evenemang.
Tillrättavisning, som är den lindrigaste påföljden, innebär ett skriftligt påtalande av det fel
som begåtts samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande
bestämmelser.
Avstängning får ådömas enskild person och avse något av följande alternativ.
a) Deltagande på avelsbedömning (visning av häst) och avelsrelaterad uppvisning.
b) Uppdrag för SIF Avel
c) Deltagande på avelsbedömning och avelsrelaterad uppvisning samt utövande av
uppdrag för SIF Avel.
Avstängning gäller viss tid
a) Högst två år, eller
b) Visst antal bedömningstillfällen.
Beslut om avstängning viss tid ska innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden ska
börja inom en vecka från dagen för beslutet. Har den felande under utredningstiden varit
avstängd ska tiden dock räknas från och med dagen för den avstängningen.
10.3.
Straffmätning
Är förseelse med hänsyn till omständigheterna att anse som ringa, får endast tillrättavisning
utdömas.
Är förseelse att anse som grov, ska avstängning åläggas för en tid av lägst ett halvår under
tävlingssäsongen och högst två år. Våld och hot mot domare eller bedömningspersonal ska
vid straffmätningen anses som försvårande.
Endast en påföljd får förekomma i varje enskilt fall. Ska någon bestraffas samtidigt för flera
förseelser, ådöms en gemensam påföljd.

11.HESTUR
Hestur är den webbaserade språngrullan som ska användas för att registrera alla betäckningar.
Hingsthållare/ägare löser och betalar betäckningslicens för hingsten i Hestur. Hingsten blir då
tillgänglig för bokning och språngrullan öppnas.
Stoägaren registrerar sig och stoet i Hestur. När hingsten bokas till stoet betalas stoavgiften. Bara
hingstar som har löst betäckningslicens kan bokas. När stoavgiften är betald läggs stoet till i
språngrullan för vald hingst.
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Hingsthållaren registrerar betäckningen i språngrullan.
11 månader efter betäckningen påminns stoägaren via sms/e-mail om att registrera resultatet av
betäckningen i Hestur.
När fölet är chipmärkt och tagel för DNA-analys kommit till kansliet utfärdas en faktura för
kostnaden för hästpasset. När fakturan är betald och DNA-analysen är klar och godkänd utfärdas
passet.
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Bilaga 1 Defektlista

DEFEKTLISTA 2019-04-01
Fynd vid undersökning av hingstar och hur dessa bör påverka hingstens användande i avel.
Fynd

Åtgärd

Benspatt/Osseös spatt

Kassation för avel. Se Reglemente för
spattröntgen

Sommareksem/Atopisk Dermatit/
Insektsöverkänslighet

Hingstar som har sommareksem eller
nedärver sommareksem ska användas med
försiktighet. Undantag gäller för Islandsfödda hingstar som ej nedärver sjukdomen

Klapphingst/Kryptorchism

Kassation för avel

Testiklar med avvikande storlek

Vid kraftigt avvikande storlek (mer än
50 %), kassation för avel. Vid mer än 25 %
krävs spermaprov

Testikel med lägesfel i pungen

Antecknas i besiktningsprotokollet

Båda testiklarna med lägesfel

Kassation för avel

Pungbråck

Kassation för avel

Underutvecklade testiklar

Om testiklarnas totala bredd (TSW) är
mindre än 8,0 cm eller saknar fasthet,
kassation för avel

Kraftigt bett fel

Kassation för avel gäller hingstar med
kraftigt bettfel eller som nedärver bettfel.
Undersökning av hela munhålan bör
utföras eftersom avvikelser både i
framtandspartiet och käkpartiet har
betydelse

Fertilitetskrav under 40 % levande föl (15 ston eller fler betäcka) föranleder utredning, vilket
medför bl.a. spermaprovtagning. För äldre hingstar gäller att hänsyn tas till ålder och
avelsmeriter.
Hingstar som kasseras för dålig fruktsamhet meddelas hingstägaren senast den 15 januari aktuellt
betäckningsår.

