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Bakgrund 
Ett viktigt syfte med shetlandsponnyaveln är att få fram trevliga och användbara bruksponnyer som 

lämpar sig för användning av både barn och vuxna. Där spelar våra valacker en stor roll, eftersom 

dessa i större utsträckning än ston och hingstar blir familjeponnyer istället för avelsdjur. I många fall 

kommer en shetlandsvalack vara den första kontakten barn och vuxna har med shetlandsrasen, och 

kanske med hästar över huvud taget. Det är också ofta de som kommer att synas både på ridskolor och 

tävlingsbanor. En valack är alltså en minst lika viktig representant för rasen som ett sto eller en hingst. 

Det är därför av största vikt att våra valacker är goda representanter, och att de är rastypiska och 

trevliga individer. 

 

Valacker är självklart redan välkomna på våra utställningar och kan där bli champion, BIS eller reserv-

BIS, och de kan också bli SUCH eller super-SUCH om de uppnår tillräckliga meriter. Det är även 

möjligt att visa valacker på sommarpremiering.  

 

Med dagens system finns dock begränsningar i vilka meriter valackerna kan få och de blir också i 

lägre utsträckning visade både på utställningar och premieringar. Att en valack inte kan 

avkommebedömas och få avelsvärdeklass är självklart givet förutsättningarna. Någon 

individmeritering leder det dock inte heller till, utöver själva bedömningen, eftersom det inte är 

möjligt att få något annat än klass I, II eller III. Någon kvalitetsklass får valacken alltså inte.  

 

Det kan argumenteras för att ”avelsvärdering” inte har ett syfte när hästen i sig inte kan bli upphov till 

avkommor. Av stor relevans för avelsvärdering är dock att få fler avkommor bedömda för att få ett 

större material för värdering av föräldradjuren. Avelsvärderingen är också samtidigt en 

individbedömning, där exteriören bedöms men även hälsotillståndet utvärderas. Dagens regler är 

därför till nackdel vid utvärderingen av vår avel, eftersom det inte är lika intressant att visa fram 

valacker vilket leder till att endast en del av basen kommer fram för bedömning. Det är därför relevant 

att få även valacker bedömda på premiering i större utsträckning. 

 

För att visa vikten av exteriört bra valacker och för att skapa ett incitament att få valacker bedömda är 

det därför mitt förslag att låta valackernas möjlighet till meritering närma sig stonas. Det är också ett 

sätt att få fler att visa på premiering, som annars i åtminstone vissa delar av landet har ett sviktande 

hästunderlag. Det är dessutom ännu en aktivitet att delta i, vilket innebär dels att ponnyerna kommer 

till användning och dels att hästen och dess ägare får ett mål att sträva efter. Det innebär också att även 

valacker i större utsträckning skulle kunna satsa på att visa sin fina brukbarhet genom att göra 

bruksprov och på så sätt få en högre kvalitetsklass. 

 

Förslagen 
RS och kvalitetsklass för valacker 
Eftersom RS idag är en merit och inte ett ”godkännande” finns heller inget hinder för att även valacker 

skulle kunna få RS. Förslagsvis görs en separat nummerserie där siffran följs av ett ”V”, t.ex. RS 50V. 

Eftersom en valack inte kan reproducera sig kan endast kvalitetsklass vara aktuellt. En valack bör 

alltså kunna tilldelas G, GII och GI på samma bas som ston. Reglerna för ston bör kunna överföras i 

princip som de är. En hingst som har fått RS och sedan kastreras har redan fått en kvalitetsklass och 

meriten RS och bör därför inte kunna tilldelas RS igen som valack. Däremot bör han kunna höja sin 

kvalitetsklass på samma sätt som övriga valacker. 

 

Valackdiplom 
För 3-åriga valacker som visas på premiering bör finnas en möjlighet att uppnå ett eget diplom, 

motsvarande avelsdiplomet men som enbart visar att det är en utmärkt individ. Det bör också gå att 

uppnå motsvarande som stona på utställning, dvs ett dubbelguldsdiplom.  

 



I vissa fall kastreras inte hingstar förrän i äldre ålder, pga visning på hingstpremiering. Det finns dock 

alla möjligheter att hinna visa hingsten som 2,5-åring eller på våren som 3-åring och därefter låta 

honom bli valack. Det är alltså ägarens val om den prioriterar att visa hingsten senare eller tar 

möjligheten att visa fram en bra valack för diplom. 

 

Eftersom större delen av de reglementen som ska införas eller ändras enbart utgör en avskrift av redan 

gällande regler bör de kunna göras så pass snabbt att de kan införas redan för säsongen 2018. Är det 

inte möjligt att informera premieringsplatserna innan så skulle det i andra hand vara en möjlighet att 

genomföra meriteringen administrativt i efterhand för 2018, dvs. att diplom och avelsvärdeklass som 

en övergångsregel kan tilldelas efter ansökan till SSS i slutet av 2018. 

 

Jag föreslår att årsmötet beslutar 
- att införa meriten RS för valacker, med en egen nummerserie, 

- att nummerserien för valacker får bokstaven V efter siffrorna, 

- att införa valackdiplom och dubbelguldsdiplom med samma regler som gäller för ston, 

- att samma regler som gäller för tilldelande av RS och kvalitetsklass för ston ska gälla för valacker, 

- att reglementet för ston görs om till reglemente för ston och valacker, där storeglementet i relevanta 

delar (ej art 3.3 eller 7) kopieras av till ett separat avsnitt för valacker, alternativt att valacker får ett 

eget reglemente med motsvarande regler, 

- att reglerna införs redan för säsongen 2018. 


