
Proposition för föruttagning samt central avelsvärdering 
av shetlandsponnyhingstar 2020 
 

Datum:   3-4 oktober 2020 

Plats:   Grevagården, Skövde 

Anmälningsavgift:  Föruttagning: 600 kr 
  Central avelsvärdering (se ”Befrielse från föruttagning”): 1 000kr 
  Hingstar som rekommenderas vidare från föruttagning till central 
  avelsvärdering betalar på plats en tilläggsavgift på 400 kr 

Sista anmälningsdag:  21 augusti 2020 

Skickas till:   Sveriges Shetlandssällskap 
                       Box 314 
                       532 24 Skara 

Anmälan och avgift ska vara SSS tillhanda senast sista anmälningsdag. Anmälningsblankett ska 
vara undertecknad i original och hingst anses anmäld då både anmälan och avgift har inkommit. 
Hingst får endast visas efter att anmälningsavgiften är erlagd. För anmälan som inkommer till SSS 
efter att anmälningstiden gått ut gäller dubbel anmälningsavgift. Efteranmälningar tas emot mot 
dubbel avgift fram tills katalogunderlaget är gjort. 

Bilagor ska skickas in tillsammans med anmälan. Det gäller till exempel verifierade uppgifter om 
utställningsmeriter, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som ägaren vill åberopa. Alla 
uppgifter ska skickas in till ovan angiven adress i ett (1) exemplar och vara ohäftat. Meriter skall  
skickas in i samband med anmälan för att tillgodoräknas. 

Allmänt 

• En hingst kan individprövas tidigast på hösten det år den fyller 2 år. 
• Vid visningen ska hingsten vara införd i den svenska grundstamboken för shetlandsponnyer. 
• Hingsten ska uppfylla övriga krav som framgår av hingstreglementet. 

Individprövning sker i två steg: föruttagning och central avelsvärdering. Bruksprov är från och med 
2009 frivilligt för hingstar som godkänns enligt rasvisa krav. Föruttagning samt central avelsvärdering 
och eventuellt bruksprov sker på samma dag. SSS förbehåller sig rätten att fördela hingstarna 
åldersmässigt över de båda dagarna, vid lågt antal deltagande stryka en av dagarna samt i övrigt göra 
nödvändiga ändringar. 

Befrielse från föruttagning 
Befriad från föruttagning är:  

• Hingst som sedan tidigare är godkänd i Sverige. 
• Hingst som är införd som godkänd hingst i stambok som moderlandet har godkänt för 

internationell avel.  
• Hingst som nämnden tidigast under föregående kalenderår har rekommenderat till central 

avelsvärdering. 

Mätintyg 
Mätintyg godtas ej. Hingsten ska mätas på plats. 

Frivilligt bruksprov 
Bruksprovet utförs vid lägst 3 års ålder, anmälan noteras på anmälningsblanketten. Efteranmälan till 
bruksprov kan göras mot avgift i mån av plats, detta gäller även hingst som redan genomgått central 



avelsvärdering. Bruksprovet består av rid- eller körprov. Bruksprov får ersättas med att bevis på att 
hingsten genomfört officiell tävling eller kvalitetsbedömning visas upp, alternativt bevis på godkänt 
officiellt kvalificeringslopp enligt SPTFs/STs tävlingsreglemente. Mer information om bruksproven 
finns i SSS hingstreglemente. Bruksprov kommer att ske i ridhus.  

Annonsering i katalogen 
Pris för helsida: 300 kr för medlemmar i SSS, näringsidkare 500 kr. Annonskostnaden faktureras och 
skall vara betald senast den 31 augusti 2020. Material till annonsen skall vara inskickat till 
postmottagaren senast den 21 augusti 2020. 

Boxar 
Uppstallning finns att hyra på plats. Kostnad: 850 kr/hela helgen (fre-sön). 600 kr/natt. 300 kr 
daghyra. Box bokas genom Grevagården, Lotta Wahlborg på lottawahlborg@msn.com eller telefon 
0703-576 801. 

Att tänka på vid föruttagning/avelsvärdering 
Träna hingsten för uppvisning på rakt spår i skritt och trav. Träna också på att ställa upp hingsten med 
sidan mot domarna. Vänj honom vid att man tar runt skenbenen och känner på testiklarna. Inför 
ögonlysning bör hingsten även vänjas vid ficklampa. Träna på att visa hingstens bett (framtänderna). 
Hingst som inte tidigare är avelsvärderad i Sverige med godkänt resultat ska visas utan skor. 
Kom ihåg att ta med hästpasset! 

Övrigt 
Var i tid. Tidsschema för respektive hingst kommer att finnas i katalogen. 

Innan hingsten lastas av ska hästägarförsäkran undertecknas och lämnas enligt anvisning i katalogen. 
Endast 2 personer per ponny kommer att släppas in på visningsområdet vilket inkluderar stallar och 
parkering.  

Personer med symptom på luftvägsinfektion (feber, hosta, etc.) får inte närvara under 
evenemanget. Vi ber de hingstägare med hingstar som inte rekommenderats till central avelsvärdering 
att snarast lämna området. 

Om avelsvärderingen ställs in p.g.a. force majeur återbetalas halva anmälningsavgiften. Vid återbud 
p.g.a. skada eller sjukdom hos hingsten återbetalas halva anmälningsavgiften om återbudet har anmälts 
till SSS innan avelsvärderingen startar samt att veterinärintyg lämnas in i samband med detta. Vid 
övriga fall än dessa återbetalas inte anmälningsavgiften. 

Frågor 
Kontakta: Petra Jakobsson på telefon 073-087 12 54 eller pet.jakobsson@telia.com.  
Proposition, anmälningsblankett samt hingstreglemente finns på www.shetlandsponny.se. 

Katalog över anmälda hingstar och närmare anvisning för hingstägare sänds till berörda innan 
avelsvärdering. Katalogen publiceras även på SSS hemsida. 


