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1 ALLMÄNT 
SSS utfärdar med utgångspunkt från Plan & Riktlinjer reglemente rörande avelsvärdering och 
bedömning av Shetlandsponnyer i Sverige. 

  

2 SYFTET MED AVELSVÄRDERINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
Syftet med avelsvärderingar är att främja kvalitet och utveckling av svensk hästavel samt att 
förebygga ärftliga sjukdomar hos djur. Avelsvärdering genomförs med hjälp av härstamnings-
värdering, individbedömning och avkommeprövning. Avelsvärderingen ger möjlighet till urval av 
ston och unghästar satt i relation till uppsatta produktions- och avelsmål för Shetlandsponnyer, 
samt möjlighet till avelsrådgivning. Resultat från bedömningarna skapar dessutom underlag för 
planering, rådgivning och forskning inom hela hästsektorn. 
 

3 AVELSVÄRDERING AV STON 
Avelsvärdering utförs av personer, utsedda av Sveriges Shetlandssällskap, med goda kunskaper 
om shetlandsponnyrasen.  
 

3.1 Krav för deltagande 

Avelsvärdering av ston är öppen för alla ston som är införda i SSS:s stambok. 
  

3.2 Individprövning av ston 

Individprövning av ston omfattar härstamning, exteriör, hälsotillstånd och i förekommande fall 
prestationer. 
 

3.2.1 Härstamning 

Härstamningsbedömning bör utföras på basis av all tillgänglig officiell information om föräldrars 
och närbesläktade ponnyer egna meriter och deras avkommor. 
Från år 2006 skall alla ponnyer i varje stambok ha ett minimum av tre fulla generationer i stam-
tavlan, utom de som är registrerade i moderstamboken (SPSBS).  
Ponnyer som inte är registrerade i en stambok kommer inte att accepteras om de inte har minst 
tre generationer i stamtavlan eller är avkommor till ponnyer som är registrerade i moderstam-
boken (SPSBS). Från 2004-04-03 kommer ponnyer som har färre än tre generationer inte att 
accepteras i något annat ISPC-land om de inte redan är registrerade i moderstamboken (SPSBS). 
 

3.2.2 Exteriör 

Sker enligt § 4.2 i detta reglemente. 
 

3.2.3 Prestationer 

En ponnys sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov eller officiella 
tävlingar och utställningar, varvid hänsyn skall tas till ålder och användningsområde. Endast 
officiella resultat får ingå i bedömningen. 
 
Bruksprov  
Frivilligt bruksprov får ersättas av företeende av bevis att stoet genomfört godkänt officiellt 
kvalificeringslopp enligt ST:s tävlingsreglemente. 
           
Provet utföres på tid och plats som anvisas av arrangören. Bruksprovens ändamål är bland annat 
att kontrollera ponnyns temperament, gångarter under ryttare eller körd framför fordon.  
Ponnyn visas valfritt riden eller körd. En medhjälpare får användas vid uppsittning/anspänning 
och avsittning/frånspänning. Egen utrustning skall medföras. Uppsittning/anspänning och 
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avsittning/frånspänning sker inför bruksprovsdomaren som också ska utföra en 
funktionskontroll. Bruksprovsdomaren äger rätt att avbryta proven ur allmän säkerhetssynpunkt. 
 
Ridning 
Utrustning - ponnyn skall vara betslad med tränsbett av vedertagen typ. 
 - hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtna. 
 - lindor eller damasker är ej tillåtna. 
Genomförande - ponnyn skall ridas enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens 

anvisningar. 
 - ponnyn skall göra 2 halter och vara stillastående. 
 
Körning 
Utrustning - ponnyn bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon, släde försedd med 

skacklar dock tillåten. 
 - hjälptyglar, resgjord eller dylikt är ej tillåtet. 
 - betsling enligt vad gäller ridning. 
Genomförande - ponnyn skall köras enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens 

anvisningar. Kusken ska sitta på fordonet. 
 - ponnyn ska göra 2 halter och vara stillastående. 
 
Vid ridprov skall ryttaren bära passande klädsel och hjälm. Ponnyn ska vara sadlad med väl 
tillpassad sadel. Vid körprov skall ponnyn vara selad med väl tillpassad sele. 

 
3.2.4 Hälsotillstånd 

Bedömningen av hälsotillståndet skall omfatta allmän sundhet. Vid misstanke om smittsam 
sjukdom, dålig hållbarhet eller ärftlig defekt kan ponnyn remitteras till veterinär. Alla avelsdjur 
ska kontrolleras och bedömas avseende defekter som anges i § 3 Djurskyddsmyndighetens 
föreskrift (DFS 2004:22) samt bilagor till dessa föreskrifter om avelsarbete. Vid misstanke om 
nedärvning av defekter skall avelsvärderingsnämnden före beslut remittera ärendet till SSS:s 
styrelse. För diagnos av vissa defekter kan röntgenundersökning krävas. 
Denna bedömning kan ske vid visning enligt § 4 eller genom veterinärintyg. 
Ston med misstänkt man- och svansskorv kan inte erhålla kvalitetsklass eller avelsvärdeklass. 
Misstanke om man- och svansskorv ska antecknas på protokollet. Utredning av veterinär ska 
göras inom en månad efter bedömningen. Sto med konstaterad man- och svansskorv kasseras. 
 
Bett: Ponnyns bett skall kontrolleras avseende över- och underbett och felaktiga lägespositioner 
enligt ISPC:s internationella veterinära standard. 
 
Tänder: De centrala framtänderna (incisiverna) får inte skjuta över med mer än 25 % av 
tändernas yta/överbett – övers.anm.  
Underbett accepteras inte.  
Alla sex framtänderna i över- och underkäken måste vara på normal plats. Varje onormal 
position av en tand/tänder, t.ex. roterad tand/tänder, måste bedömas som skäl till 
underkännande. Tänder/käke måste besiktigas medan huvudet är i en normal ställning, inte när 
det hålls högt. 
Resultat av tandstatus skall anges på bedömningsprotokollet. 
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3.2.5 Mätning 

Mätning av mankhöjd och skenbensomfång skall utföras på samtliga 3-åriga ponnyer. Därefter 
mäts ponnyn vid första tillfället den visas för att tilldelas avelsvärdeklass eller avelsvärdebokstav 
vid lägst 4 års ålder. Mätintyg godtages ej. Mätning skall utföras på plant underlag. 
3-åriga ponnyer som överstiger 105 cm men ej 107 cm ska ej klassindelas. På 
bedömningsprotokollet skall noteras "ej klassindelad på grund av mankhöjden". 
Mankhöjd och skenbensomfång skall anges på bedömningsprotokollet. 
ID-kontroll på sommarpremiering utförs enligt SH:s regler och anvisningar för 
sommarpremieringar.  

 
3.2.6 Dopningsregler 

Ponnyer som deltar i premieringen får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder 
som påverkar ponnyns prestationsförmåga eller temperament. Ponnyägare är skyldig att 
meddela eventuell behandling eller medicinering inför premiering. 
 

3.3 Avkommeprövning 

Sker enligt § 7 i detta reglemente.  
 

3.4 Avelsvärderingsbevis och avelsvärderingsbeslut 

Ett avelsvärderingsbevis skall utfärdas av avelsvärderingsnämnden och innehålla följande 
uppgifter: 

-  identitetsnummer 
-  namn 
-  ras 
-  härstamning 
-  signalement 
-  uppfödare 
-  nuvarande ägare 
-  resultat av exteriörbedömning 
-  mått i förekommande fall 
-  prestationer i förekommande fall 
-  hälsotillstånd 
-  nedärvning av defekter i förekommande fall 
-  resultat från avkommeprövning i förekommande fall 
-  sammanfattande avelsvärde - kvalitetsklass 

 
Beviset skall även innehålla uppgifter om utfärdare och plats och datum för beslut samt 
motivering av resultaten.  
Ett skriftligt beslut med resultat från individprövningen och/eller avkommeprövningen samt 
avelsvärderingsbeviset i original skall tillsändas berörd stoägare omgående efter beslutet. 
Beslutet skall innehålla en motivering, datum för beslutet samt besked om hur överklagande till 
SH:s besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller även när nytt beslut om avelsvärdering fattats. En kopia 
av avelsvärderingsbeviset och avelsvärderingsbeslutet skall arkiveras hos SSS.  
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4 BEDÖMNING AV PONNYER 
SH, SSS eller SSS:s regionalföreningar kan arrangera avelsvärderingsgrundande bedömningar. 
Annan organisation kan arrangera bedömning om detta sanktionerats av SSS. Domare ska vara 
godkänd av SSS att döma shetlandsponnyer. Domare utför bedömningen av ponnyerna och  
genomför en bedömning av hälsotillståndet, såvida inte veterinär anlitas. 
 

4.1 Krav för deltagande 

Visning av ponnyer för bedömning av exteriör och hälsotillstånd på avelsvärderingar är öppen för 
ponnyer som är registrerade i SSS:s stambok eller föl berättigade till införande i SSS:s stambok. 
 

4.2 Bedömningar 

Ponnyns exteriör och rörelser skall bedömas och beskrivas i förhållande till ponnyns ålder, 
avelsmål och för rasen aktuell rasstandard. Bedömningen skall omfatta följande moment:              

 rastyp 

 huvud, hals, bål 

 extremiteterna 

 rörelser i skritt 

 rörelser i trav  
 
Ponnyns identitet skall kontrolleras. I samband med exteriörbedömningen skall en bedömning av 
hälsotillståndet göras. Bedömningen skall omfatta allmän sundhet. Vid misstanke om defekt skall 
detta rapporteras till SSS styrelse. 
 
Ponnyer med blåa ögon accepteras men är inte önskvärt. Anmärkning om blåa ögon skall göras 
på bedömningsprotokollet. 
 
Ston över 10 års ålder poängbedöms och klassindelas normalt inte utan endast efter särskild 
överenskommelse mellan premieringsförrättare och hästägare eller dennes ombud. 
 
Ett protokoll där genomförda bedömningar antecknas skall finnas för varje ponny. Särskilt 
utmärkande egenskaper, både positiva och negativa, skall anges i protokollet. Protokollet skall 
undertecknas av domaren, samt innehålla dennes namn i klartext. 
 

5 AVELSVÄRDERINGSBERÄTTIGADE INDIVIDER 
Ponny införd i SSS:s stambok är avelsvärderingsberättigad enligt detta reglemente. 
 

6 KVALITETS- OCH AVELSVÄRDEKLASSER 
Beslut om avelvärdeklass, G, görs av premieringsförrättare på plats vid sommarpremiering. 
Beslut om avelsvärdeklass, GI, och utdelning av avelsdiplom kan göras av premieringsförrättare 
på plats vid sommarpremiering eller av avelsorganisationen. 
Beslut om avelsvärdeklass, GII, kan göras av premieringsförrättare på plats vid 
sommarpremiering eller av avelsorganisationen. 
Ansökan om höjning till kvalitetsklasserna GI och GII och avelsvärdeklasserna A och ELIT och 
SUPER-ELIT kan göras direkt till avelsorganisationen, SSS. Ansökan görs av ägaren på särskild 
ansökningsblankett med bifogade kopior på åberopade meriter enligt SSS:s storeglemente. 
Ansökan skickas till ansvarig i SSS:s styrelse, uppgifter om adress finns på ansökningsblanketten. 
Efter att avelsvärderingen är gjord skickas ett avelsvärderingsbevis till ägaren. För ansökan om 
höjning av avelsvärdeklass direkt till avelsorganisationen erläggs en administrativ avgift. 
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Exteriöra besiktningar som utgör underlag för avelsvärderingsbeslutet kan vara såväl 
avelsvärderingsgrundande bedömningar och andra arrangemang enligt 10 § i detta reglemente. 
 
Ett avelssto kan tilldelas kvalitetsklass vid lägst tre års ålder. 
Kvalitetsklasserna G, GI, GII baseras normalt på stoets egna meriter. 
För att tilldelas kvalitetsklass G eller högre skall stoet vid lägst tre års ålder uppnå minst 35 poäng 
exteriört, ingen delpoäng under 6. 

 
Diplom 
Utdelas till sto som vid 3 års ålder erhållit minst 40 poäng exteriört, varav ingen delpoäng under 
7. Mankhöjden får ej överstiga 105 cm. 
Diplom utdelas även till 3-årigt sto som vid två skilda bedömningstillfällen erhållit lägst 40 
exteriörpoäng på SSS:s utställningar varav minst ett bedömningstillfälle skall vara under perioden 
1 juli tom 30 september för att säkerställa att stoet inte har man- och svansskorv. 
Bedömningen skall ske av minst av två olika auktoriserade domare och ingen delpoäng får 
understiga 7. Mankhöjden får ej överstiga 105 cm. Diplom erhålles under förutsättning att 
komplett ansökan om avelsvärdering insändes till SSS innevarande år. 
3-årigt sto som erhåller avelsdiplom, vid sommarpremiering eller vid dubbelguld, erhåller 
automatiskt kvalitetsklass GI vid avelsvärderingstillfället. 
Om stoet visats på avelsvärdering under perioden 1 juli tom 30 september och godkänts 
avseende man- och svansskorv kan detta tillfälle räknas som ett bedömningstillfälle för att 
säkerställa att stoet inte har man- och svansskorv. 
Vid SSS:s utställningar gäller att samtliga 3-åriga ston i samband med mätning skall ID-
kontrolleras med scanner av en godkänd ID-kontrollant. ID-kontrollen förs in i passet (datum, 
plats, anledning för ID-kontroll och signering/stämpel) på för det avsedd plats. Att ID-kontroll är 
gjord utan anmärkning markeras på bedömningsprotokollet. Kan inte chippet hittas skall hästens 
signalement kontrolleras mot passet. Uppstår oklarheter skall ponnyn ändå mätas och bedömas, 
men resultatet från bedömningen får ej officiell status förrän eventuella oklarheter är utredda 
och en notering görs i protokollet. Eventuella avvikelser gällande identiteten ska dateras, 
noteras, undertecknas och rapporteras till avelsorganisationen. 
 
Kvalitetsklass G 
Sto tilldelas kvalitetsklass G om följande villkor är uppfyllda: 

- stoet är infört i SSS: s stambok.  
- stoet är lägst tre år gammal.  
- stoet skall vid avelsvärderingstillfället ha uppnått lägst 35 poäng exteriört och ingen 

delpoäng under 6.  
       
Kvalitetsklass GII 
Sto tilldelas kvalitetsklass GII om stoet uppfyller kraven för G samt har fullgjort godkänt 

bruksprov eller har genomfört offentlig tävling, kvalitetsbedömning etc. eller uppvisat bevis 
på att stoet genomfört godkänt officiellt kvalificeringslopp enligt ST:s tävlingsreglemente. 

  
 
 
Kvalitetsklass GI 
Sto tilldelas kvalitetsklass GI om stoet uppfyller kraven för G samt att stoet därutöver uppfyller 
något eller några av följande villkor: 

- erhållit avelsdiplom. 
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- erhållit hopp- eller gångartsdiplom vid 3-årstest. 
- erhållit minst två guldplaketter vid lägst 3 års ålder vid avelsvärderingsgrundande 

bedömningstillfälle med minst två olika auktoriserade domare. 
- erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional kvalitets-

bedömning enligt därför fastställda regler samt erhållit minst 38 poäng exteriört vid lägst  
1 års ålder. 

- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A) eller LB hoppning (kat A) samt minst 
35 poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- varit placerad i officiell galopp eller körtävling i lägst nationell mästerskapsklass samt 
minst 35 poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- har km-tid, under 2.35.0 (kat. A) eller placering 1–3 i årgångslöp samt erhållit minst 35 
poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- eller har jämförbara utländska meriter. 
 

 
  Avelsvärderade ston kan tilldelas prisrosett enligt följande: 

Klass Rosett 
G Grön 
GI Gul 
GII Röd 
 

   7 Avkommeprövning 
Avelsvärdeklasserna A, ELIT och SUPER-ELIT är baserade på avkommornas resultat. I de fall 
avkommor finns skall dessa vägas in i avelsvärderingen. Endast officiella resultat skall räknas. 
Tävlingar och prov arrangerade och sanktionerade av SSS eller dess regionalföreningar samt 
föreningar anslutna till SH, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Travsport är officiella. Även 
andra organisationers tävlingar kan vara officiella om de är sanktionerade av SSS. Även 
motsvarande internationella meriter kan tillgodoräknas. 
 
Avelsvärdeklass A (kan även utdelas postumt så länge avkomma finns i livet) 
             Stoet skall uppfylla kraven för kvalitetsklass G samt 

- ha lämnat minst fem levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god 
användbarhet. Avkomma äldre än sex månader skall vara införd i SSS:s stambok. 

- bedömda avkommor skall ha härstamning som berättigar till införande i SSS:s stambok. 
- stoet skall uppnå minst 80 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 20 

poäng, alternativt: 
- stoet skall uppnå minst 80 avkommepoäng, varav en avkomma med lägst 30 poäng samt 

en avkomma med lägst 20 poäng. 
  
Avelsvärdeklass ELIT (kan även utdelas postumt så länge avkomma finns i livet) 

- Stoet skall vara stambokfört och uppfylla kraven för avelsvärdeklass A samt ha minst sex 
levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god användbarhet. 
Avkomma äldre än sex månader skall vara införd i SSS:s stambok. 

- bedömda avkommor skall berättiga till införande i SSS:s stambok. 
- stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med lägst 30 

poäng och två avkommor med 20 poäng, alternativt:  
- 120 avkommepoäng, varav lägst tre avkommor erhållit 30 poäng. 

             
             Avelsvärdeklass SUPER-ELIT (kan även utdelas postumt så länge avkomma finns i livet) 

- Stoet ska vara stambokfört och uppfylla kraven för avelsvärdeklass ELIT samt ha minst  
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10 levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god användbarhet. 
Avkomma äldre än sex månader skall vara införd i SSS:s stambok. 

- Stoet skall uppnå minst 280 avkommepoäng, varav minst två RS-hingstar med minst 
kvalitetsklass G, minst två diplomston och därutöver tre avkommor med minst 30 poäng 
av valfritt slag. 
 

Poängskala - avkommepoäng 
Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång. Avkommepoäng ska grundas på 
avkommor införda i SSS:s stambok. 
 
10 poäng  

- levande föl (för att räknas som levande föl ska fölet ha uppnått 10 dagars ålder). 
 
20 poäng  

- vid lägst 3 års ålder erhållit minst 38 poäng vid avelsvärdering eller utställning (vid 
utställning utan poängsättning krävs guld) med av SH auktoriserad domare. 

- varit placerad i ridtävling arrangerad av klubb ansluten till Ridsportförbundet, i dressyr LB 
(kat A) eller LB hoppning (kat A) samt minst 35 poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- varit placerad i officiell galopp-, kör eller travtävling minimitid 2.55.0 (kat A) samt erhållit 
minst 35 poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- erhållit lägst 7.5 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt 
för rasen fastställt reglemente samt erhållit minst 35 poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest. 
- kvalat till ungponnychampionatsfinal.  

     
           30 poäng  

- sto som erhållit avelsdiplom.  
- valack som visats på sommarpremiering med minst 40 poäng och ingen delpoäng under 

7. 
- A-premierat sto. 
- SUCH-utmärkelse. 
- BRUCH-utmärkelse  
- erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional 

kvalitetsbedömning enligt därför fastställda regler samt erhållit minst 38 poäng exteriört 
vid lägst 1 års ålder. 

- erhållit minst hopp eller dressyrdiplom vid 3-årstest samt erhållit minst 35 p exteriört vid 
lägst 1 års ålder.  

- varit placerad i dressyr ridtävling arrangerad av klubb ansluten till Ridsportförbundet LB 
(kat A), eller LB hoppning (kat A) samt minst 35 poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- har km-tid under 2.35.0 (kat. A) eller placerad 1-3: a i årgångslöp samt erhållit minst 35 
poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- placerad i ungponny championatsfinal.  
- erhållit minst två guldplaketter vid lägst 3 års ålder vid avelsvärderingsgrundande 

bedömningstillfälle med minst två olika auktoriserade domare. 
 
50 poäng  

- hingst tilldelad RS och lägst avelvärdeklass G. 
- ELIT-premierat sto. 
- SUPER-ELIT utmärkelse. 
- SUPER-SUCH utmärkelse. 
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- erhållit SM-medalj i dressyr, hoppning, trav, galopp eller körning samt erhållit minst 35 
poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- varit placerad i officiell galopp- eller körtävling i nationell mästerskapsklass samt erhållit 
minst 35 poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 

- har en km-tid under 2.20.0 samt erhållit minst 35 poäng exteriört vid lägst 1 års ålder. 
- varit placerad i dressyrtävling LA (kat. A) eller hoppning LA (kat. A) arrangerad av klubb 

ansluten till Svenska Ridsportförbundet samt erhållit minst 35p exteriört vid lägst 1 års 
ålder. 

 
Utländska meriter 
Stambokfört sto 10 avkommepoäng. 
Avelsgodkänd hingst 20 avkommepoäng. 
Efter prövning av Sveriges Shetlandssällskap kan eventuellt andra meriter åberopas för högre 
avkommepoäng. 
 
Om meriter åberopas skall dessa ha inkommit tillsammans med anmälan. Annars kan de ej 
komma stoet tillgodo. Endast officiella meriter kan komma ifråga. 
Då meriter för avkommor åberopas kan dessa endast komma i fråga om den meriterade 
avkomman inte överstiger mankhöjden enligt rasbeskrivningen.  
 
Avelsvärderade ston kan tilldelas prisrosett enligt följande: 

Klass Rosett 
SUPER-ELIT         Blå-gul 
ELIT Blå-gul 
A Blå 
 

7 DISPENSANSÖKAN 
Premieringsförrättare, ponnyägare eller regional anordnare har möjlighet att söka dispens från 
regler enligt detta reglemente. Dispensansökningar skall ställas till SSS under adress: 
              Sveriges Shetlandssällskap  
              Box 314 
              532 24 SKARA  
Dispensansökan skall vara kompletterad med de handlingar sökanden önskar åberopa samt vara 
undertecknad av den sökande. 
 
Vid behandling av dispensärende äger SSS rätt att begära in kompletterande uppgifter. Det 
åligger SSS att behandla inkomna dispensärenden skyndsamt. 
 

9 ÖVERKLAGAN AV AVELSVÄRDERINGSBESLUT 
Ett beslut om avelsvärdeklass får överklagas av den beslutet angår. 
 
Ett beslut överklagas skriftligt till SSS:s styrelse. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut 
som överklagas, den ändring i beslutet som begärs och de omständigheter vilka åberopas till stöd 
för begäran om ändring. Skrivelsen skall vara SSS tillhanda inom tre veckor från den dag 
klaganden fick del av beslutet. Inom SSS remitteras överklagan för yttrande till premierings-
förrättare och avelsvärderingsnämnden samt vid behov även yttrande från veterinärmedicinskt 
och/eller genetiskt råd. SSS:s beslut skall grunda sig på vad handlingarna innehåller och vad i 
övrigt framkommit i ärendet. SH: s besvärsnämnd är SSS:s sista beslutande instans i 
överklagningsärenden. Klaganden eller annan berörd skall underrättas om innehållet i SSS:s 
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beslut och om hur detta eventuellt kan överklagas till Statens Jordbruksverk. Besvärsnämndens 
handlingar skall omfatta själva överklagan samt till SSS inkomna remissyttranden. 
 
SH:s besvärsnämnds beslut kan överklagas hos SJV i de delar som berör SSS:s Plan & Riktlinjer. 
 

10 JÄV 
Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 gäller vid avelsvärdering av ston och bedömning av 
unga ponnyer. 
Förvaltningslagens regler beträffande jäv: 
 
”11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig 

1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon 
annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller 
skada för honom själv eller någon närstående,  

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,  

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en 
annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han 
tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett 
ärende som rör saken, 

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till 

hans opartiskhet i ärendet. 
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 
 
12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon 
annan kan vidta utan olägligt uppskov. 
 
Exempelvis föreligger jäv då:  

 Domare, dennes make/maka/sambo eller dennes nära släkting (föräldrar, barn eller 
syskon) ägt, tränat eller under längre tid haft aktuell ponny uppstallad. 

 Domare under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell ponnys far eller mor. 

 Domare anser sig själv jävig. 
 
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge 
det till känna." 
 

11    REGLER FÖR OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR  
och andra arrangemang, vars resultat skall tillgodoräknas vid avelsvärdering 

 
11.1   Utställning eller annat arrangemang 

Utställning eller annat arrangemang (t ex kvalitetsbedömning eller unghästtest) kan arrangeras 
av till SH ansluten medlemsförening, SSS, SSS:s regionalföreningar eller av annan, som 
sanktionerats av vederbörande avelskommitté. 
 
Bedömning kan utföras av en svensk rasdomare, godkänd av SSS, som är väl förtrogen med rasen 
och gällande svenska regler, eller utländsk domare, godkänd av rasens moderförening. Annan 
utländsk domare kan endast döma tillsammans med godkänd svensk domare. Endast när svensk 
domare deltar i bedömningen kan poängsättning ske och denne har då ansvaret därför. Dispens 
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kan beviljas för domare med stor erfarenhet av den svenska poängsättningen. Undantaget är 
arrangemang där internationellt överenskommen poängsättning sker, vid dessa arrangemang 
krävs ingen dispens för utländska domare för att döma ensamma. 
 
Förvaltningslagens regler beträffande jäv gäller för domare, med följande tillägg enligt 
Grundpropositionen för utställningar: Domare är uppfödare till aktuell ponnys far eller mor. 
 
Anmälan om tid, plats och domare skall göras till SSS senast den 1 februari varvid propositioner 
bör bifogas. Dispensansökan för att anmäla utställningar efter den 1 februari kan göras till SSS:s 
Utställningskommitté. Görs förändring av ursprungliga bestämmelser skall detta genast anmälas.  

 
11.2   Propositioner 

Propositioner skall i god tid före arrangemanget upprättas av arrangören och på lämpligt sätt 
offentliggöras. De skall ange tid, plats, klasser, huvudansvarig, anmälningsmottagare, 
anmälningstidens utgång, anmälnings- och eventuell startavgift och domare. 
 
Rätt att delta i utställning har de shetlandsponnyer som är införda i den svenska stamboken, i 
moderstamboken eller något övrigt lands dotterstambok. Detta krävs inte för föl, vilka dock 
måste uppfylla kraven för stambokföring. För samtliga gäller att det ska finnas en lämplig klass 
enligt klassindelningen. Berättigad att deltaga är envar med ponny som är registrerad i 
vederbörande rasförenings stambok och för vilken det finnes klass. Arrangören har rätt att 
uppställa som villkor att ägaren antingen är medlem i arrangörsföreningen eller erlägger av 
arrangören fastställd särskild deltagaravgift för icke medlem.  
 
Propositionen skall innehålla upplysning att ingen äger rätt att delta i arrangemanget med ponny 
där domare är jävig enligt punkt 9 samt tillägg i 10.1. 
 

11.3   Klasser 

Arrangemanget skall uppdelas i olika klasser med hänsyn till kön och ålder. 
 

11.4   Visning av ponny 

Samtliga shetlandsponnyer får visas i grimma, dock skall hingstar från och med 2 års ålder alltid 
visas i träns, samt vara tränsad under hela tiden den vistas på utställningsplatsen. 
 
 
 
 

11.5   Bedömning 

Efter bedömning av varje klass skall de deltagande rangeras, varefter muntlig kritik lämnas med 
angivande av tilldelning av brons-, silver- eller guld (alternativt placering i klass I, II eller III eller 
andra belöningar) samt eventuellt poängsättning. 
 
Över bedömningen skall upprättas skriftlig handling, undertecknad av domare och/eller 
ringsekreterare. Placering som BIS, res BIS och Championat skall särskilt anges. En kopia av 
denna handling skall lämnas ut vid utställningens avslutning till ägaren eller dennes företrädare 
eller senast 21 dagar därefter tillställas ägaren eller dennes företrädare. 
 

11.6   Resultatredovisning 

Resultatet från arrangemanget skall redovisas inom 2 månader av arrangören. 
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