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Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2019 

 

Benämning av Diplom för treåriga ston 

Enligt Sveriges Shetlandssällskaps storeglemente finns det två olika vägar att gå för att erhåll Diplom 

(på vissa ställen även benämnt som Avelsdiplom) för ett treårigt sto. 

Utdrag ur SSS storeglemente: 

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.” 

Trots att dessa båda sätt att erhålla Diplom enligt storeglementet är jämställda och leder till samma 

resultat, nämligen Diplom, så har det olika benämningar på olika platser, tex i webstamboken. 

I webstamboken kallas denna merit för Avelsdiplom (om den erhållits vid avelsvärdering) och 

Dubbelguldsdiplom (om meriten erhållits via två guld på utställning). 

Även i SSS grundproposition för utställningar används benämningen ”Dubbelguldsdiplom”. 

Det är märkligt och förvirrande att ha flera olika benämningar på samma sak på olika platser, det kan 

lätt tolkas som att det är flera olika meriter när det i själva verket avser en och samma sak. Det gör 

det väldigt svårt att hitta i SSS storeglemente, som ju är det ytterst gällande regelverket och där 

benämningen Dubbelguldsdiplom, helt rättmätigt, inte förekommer. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att:  

 

1. SSS beslutar att använda sig av en benämning för diplom för treåriga ston, förslagsvis Avelsdiplom.  

2. Att denna benämning används överallt, i Storeglementet, i webstamboken, i grundpropositionen 

osv. Och att denna benämning används på alla treårston som erhållit Avelsdiplom, oavsett om detta 

har skett på avelsvärdering eller via utställningsmeriter. 

 

 

Jeanette Stark och Kristin Johansson 


