Information inför 2017
från SIF Avels styrelsemöte den 11. December 2016.

Uppdatering av kriterier för avkommepremier
Nu är det möjligt för alla länder att registrera avkommepremier i WorldFengur. I systemet är det dock
viktigt att det som registreras är på jämförbara grunder och därför har FEIF´s breeding leader meeting
beslutat att det är Islands regler som skall gälla. Det innebär att det går att registrera klass I och
hederspremie för hingstar och hederspremie för ston. Detta är ett första steg mot ett enhetligt regelverk
för hela världen när det gäller avkommepremier. I Sverige har vi haft samma nivå som Island på
hederspremier för både ston och hingstar men inte för hingstars klass 1.
Styrelsen har beslutat att uppdatera de svenska kraven och att den nivå som krävs för att premien skall
kunna registreras i WorldFengur skall gälla som nivå för klass I för hingstar. I linjen med det ändras också
nivån för Elit för avkommor. Stonas avkommeklasser är oförändrade.
Avkommeklasser för hingstar efter ändringar:
Hederspremie för avkommor
Elit för avkommor
Klass I för avkommor

hingst med minst 50 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 118 (oförändrat)
hingst med minst 25 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 118 (var 116 innan ändring)
hingst med minst 15 bedömda avkommor och avelsindex
lägst 118 (var 116 innan ändring)

Licenser för hingstar
Under en period har det varit möjligt att lösa ett så kallat betäckningsbevis för icke godkända hingstar
(obedömda hingstar eller unga hingstar med BLUP lägre än 115). Betäckningsbeviset är nu borttaget från
SIF avels sortiment och ersätts med en Gårdshingstlicens:
Obedömda hingstar 2 år och äldre som är chipmärkta, DNA testade mot fader och moder samt fria
från ärftliga fysiska defekter kan lösa gårdshingstlicens mot avgift. Krav för spattröntgen gäller dock
inte hingstar 2 till och med 4 år gamla. Denna licens gäller för totalt 1 sto som har identiskt
ägarförhållande som hingsten registrerat i WorldFengur och betalar stoavgift enligt prislista på
Sifavel.se.
Förutsättning för förnyad gårdshingstlicens är att samtliga redovisningsskyldigheter från tidigare
betäckningssäsonger fullgjorts.

Det är även beslutat att lägga till en Livstidslicens:
Hingstar som erhållit elit eller hederspremier för avkommor erhåller automatiskt en livstidslicens.
Detta innebär att dessa hingstar automatiskt har en 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.

Stoavgifter
Det är nu fastställt att från 2017 kommer stoavgiften höjas till 1.000 kr. Bedömda ston och ston som har
bedömd avkomma betalar ett rabatterat pris på 250 kr.

Ägarbyten
Process för att rapportera ägarbyten via Hestur är under konstruktion. Förhoppningen är att detta
minskar kanslipersonalens arbetsinsats vilket medför att pris för rapportering av ägarbyte går från 300
kr till 250 kr. Priset börjar gälla i samband med att nya rutiner införs vilket förhoppningsvis blir direkt
efter nyår.

Områdesnummer
Nästa år kommer vi införa så kallade områdesnummer i Sverige. Områdesnumret blir inkluderat i
hästarnas ID nr vilket medför att det blir möjligt att se på varje individs ID nr vart i Sverige den kommer
ifrån. På samma sätt blir det möjligt att få fram statistik på antalet födda föl i varje område för sig och på
det viset få ut tydligare bild på spridningen bland uppfödare i landet. Samma system har använts på
Island sedan 90 talet och ID nummer på Islandshästar är utformade med detta i tanken. Det är
uppfödarens adress som avgör vad hästen får för områdesnummer.
Styrelsen har beslutat att följa länen i Sverige vid uppdelning i områdesnummer och listan blir som
följer:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholm

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Södermanland
Västra Götaland
Östergötaland
Jönköping
Kalmar
Gotland
Halland
Kronoberg
Blekinge
Skåne

Hästarnas ID nummer är då uppbyggda så: Först är två bokstäver som anger vilket land hästen kommer
ifrån. Sedan kommer fyra siffror som anger vilket år hästen är född. Sedan kommer antingen 1 för hingst

eller 2 för sto. Sedan kommer då två siffror som är områdesnumret, följt av tre siffror som är
löpnummer inom länet.
Exempel: SE2017227123 (SE-2017-2-27-123) = Svenskfödd hingst från Gotland, född 2017.

Bedömningar
Det är nu beslutat att vi i Sverige alltid kommer ha 3 domare på våra avelsbedömningar. I och med nya
etiska regler har tillfällena ökat där en av domarna anses jävig vid bedömning av enstaka hästar. Genom
att ha tre domare på alla bedömningar minskar risken för att vi har enbart en domare kvar. Det är nu
tillåtet enligt FEIF´s regler att ha 2 domare på bedömningar med upp till 35 hästar men det pågår även
debatt på den nivån om att sänka den gränsen till 25 hästar som det var förr.
Bedömningsplan för nästa år är klar:
11.-13. Maj – Axevalla
24.-27. Maj – Romme
7.-10. Juni – Backome
20.-22. Juni – Wången
1.-3. September – Romme
Det är även planerat att arrangera en exteriörbedömning i övre Norrland, förslagsvis den 7. Maj men
bedömningsplats är i dagsläget inte fastspikad.
Det har även beslutats att lokalklubbar eller distrikt kan ansöka om att arrangera en avelsbedömning
och ta det ekonomiska ansvaret för bedömningen. Det är då SIF avel som är den officiella arrangören
och måste godkänna bedömningsplats och datum. SIF avel ser till att det finns personal i form av
domare, registrator och för mätning. Kostnad för dessa personers arvoden och resor för en två dagars
bedömning med max 35 hästar är 50.000 + moms och faktureras då klubben/distriktet som skickar en
motfaktura till SIF avel för alla anmälningsavgifter.
Det är även beslutat att från och med nästa år läggs 500 kr på anmälningsavgiften när anmälningstiden
går ut. Antalet bedömningsdagar fastställs när anmälningsdatum går ut. Det blir sedan möjligt att
efteranmäla i mån av plats utifrån antalet bedömningsdagar.
För återbetalning av anmälningsavgift gäller att vi återbetalar allt utom 1.000 kr av anmälningsavgiften
mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarig.
Det är även beslutat att nästa år kommer dopingprov utföras på avelsbedömningarna i Sverige. Detta
kommer göras slumpvis under säsongen. Vår tro är att doping inte är ett problem vid avelsbedömningar.
Däremot är det på avelsbedömningar kanske ännu viktigare än på tävlingar att hästar inte går på
prestationshöjande medel eftersom vi är ute efter en så korrekt beskrivning av individernas egenskaper
som möjligt och friska, sunda och hållbara hästar är en viktig del av avelsmålen. Vi vill med andra ord
tydliggöra att vi tar den delen av avelsmålet på största allvar.

Uttagning av avelshästar för VM
Regler om val av avelshästar till VM är fastställda:
Sverige skickar 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 (minimum)
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 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.
Uttagningsansvariga för avelslandslaget 2017 är avelsledaren samt två ledamöter från SIF avel.

Avelschampionat
Syftet med att arrangera ett avelschampionat är att presentera och visa upp det bästa som svensk avel
har att erbjuda samt att öka avelsperspektivets synlighet i tävlingssammanhang.
För att uppnå detta mål är det nu beslutat att Avelschampionatet uteblir 2017 och istället kommer det
läggas fokus på de avelshästar som deltar i tävlingen både på SM och på GSM, både ston och hingstar
samt att jobba för ökad uppmärksamhet för svenskavlade individer oavsett kön. Detta kräver ett
samarbete med SM och GSM arrangörerna. Hästarnas stam och uppfödare bör till exempel vara
presenterad i programbladet. Speaker skall ha information om hästarnas avelsmeriter, dvs.
bedömningar och eventuellt hingstarnas avkommor. Ambitionen är att ha en monter med dagligen
uppdaterad information om utvalda framgångsrika individer, intervjuer med uppfödare och tränare och
annat i den stilen.
Ett exempel från årets SM:
F1 finaler: 11 hästar, varav 9 första klass hingstar och 1 första klass sto.
T1 finaler: 10 hästar, varav 4 första klass hingstar och 1 första klass sto.
T2 finaler: 10 hästar, varav 4 första klass hingstar och 3 andra klass ston.
V1 finaler: 10 hästar, varav 5 första klass hingstar och 1 första klass sto.

Unghästbedömningar och unghästchampionat
Bedömningsberättigade hästar vid svenska unghästbedömningar är från och med 2017 ston och hingstar
minst 21 dagar gamla. Ston får vara högst 3 år gamla och hingstar högst 2 år. Hingstar 1 år och äldre skall
vara härstamningskontrollerade mot fader och moder.
Det innebär att hingstar som har fyllt 3 år inte kommer att dömas enligt unghästbedömningssystemet
eftersom dessa är gamla nog för att bedömas enligt FEIFs bedömningssystem. Det blir då tillåtet att
inkludera 3 och 4 åriga hingstar samt 4 åriga ston som då får en rådgivande exteriörbedömning utifrån
FEIFs bedömningssystem utom tävlan.
För att resultatet skall vara användbart måste det också vara jämförbart mellan bedömningstillfällen och
mellan individer. Skoning kan påverka hästarnas rörelser betydligt och därför bör det gälla samma för
alla, dvs. antingen alla skodda eller ingen skodd. Därför har styrelsen beslutat att från och med 2017 är
det inte tillåtet att hästar som bedöms enligt unghästbedömningssystemet är skodda.
Från och med 2017 är det inte längre arrangörens ansvar att det finns piskförare på plats. Hästägarna
ansvarar själva för uppvisningen av sin häst.
År 2017 kommer unghästchampionatet utebli och Regionschampionat utan kvalgränser anordnas
istället. Det innebär alltså inga kvalbedömningar vilket innebär att unghästarna och fölen behöver
enbart deltaga på en tillställning. Ambitionen är att göra mera utav de lokala arrangemangen för att
locka ännu flera åskådare och uppfödare.

