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1. Var kommer VM för Islandshästar att hållas år 2013
1 Herning i Danmark
X St. Radegund i Österrike
2 Berlin i Tyskland
2. Att bedöma sitt sto är ett bra sätt att kolla om hon är tillräckligt bra för att ta föl på.
Hur många islandshästar är bedömda hittills i Sverige?
1 Cirka 3000 st.
x Cirka 1000 st.
2 Cirka 5000 st.
3. BLUP är en avelsvärderingsmetod där man använder alla kända bedömningsfakta
så som individens egna bedömning och alla hans föräldrar, syskon och avkommor .
Vilken hingst har högst BLUP i Sverige ?
1 Isar frá Keldudal
X Oliver frá Kvistum
2 Askur från Håkansgården
4. Vad har denna häst för gångart ?
1 Trav
X Tölt
2 Pass

5. Vi har i Sverige tillgång till många fina hingstar med hög BLUP som förväntas att
ge mycket bra avkommor. Alltså har ett högt avelsvärde.
Hur många bedömda och godkända hingstar har vi som har 120 eller mer i
BLUP ?
1 53 st.
X 31 st.
2 25 st.
6. Vad heter hästen som Svensken Petrus Kasterman vann fälttävlan med vid
ryttarolympiaden i Stockholm 1956 ?
1 Iller
X Illuster
2 Illiad

7. WorldFengur är vår fantastiska databas där du kan se en hästs tävlingsresultat,
färg, avelsvärdering, avkommor och mycket mer.
Hur många hästar finns med i dataunderlaget totalt.
1 ca 55 000 st.
X ca 150 000 st.
2 ca 300 000 st.
8. Att ej få för mycket inavel är viktigt. I WorldFengur kan man kontrollera detta
innan man bestämmer vilken hingst som skall användas till stoet!
Hur stor får Inavelscoefficienten högst vara anser våra genetiker
1 Inavelscoefficienten under 3 %
X Inavelscoefficienten under 9 %
2 Inavelscoefficienten under 5 %
9. Vilken led är Kronleden ?
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10. I Sverige har vi två Hingstar som fått den fina utmärkelsen ” Hederspremie för
avkommor” Nämligen Askur från Håkansgården och Mökkur frá Varmalaek.
Vad krävs för att få detta:
1 Hingst ned minst 25 bedömda avkommor och avelsindex lägst 115
X Hingst ned minst 25 bedömda avkommor och avelsindex lägst 120
2 Hingst ned minst 50 bedömda avkommor och avelsindex lägst 118
11. Spatt är en sjukdom som kan drabba Islandhästar
I vilken led finns sjukdomen ?
1 Hovleden
X Hasleden
2 Knäleden
12. Hur hög BLUP får din avkomma om ditt sto har 110 och betäcks med
Gummi frá Dallandi som har 120 i BLUP ?
1 BLUP 115
X BLUP 117
2 BLUP 119

