
Digital releasefest
Quiz



1. Vilken hingst är på hingstkatalogens 
header?



2. a) Vilken hingst är det här?
b) Varför är han speciell?



3. Vad betyder ringen?



4. Fyll i namnen.
a) RS 2 b) RS 20 c) RS 200



5. a) Vilken är den nordligaste bebodda ön 
på Shetlandsöarna?
b) Vilken är den nordligaste ön av alla
på Shetlandsöarna?



6. Vilket år grundades Transy-stuteriet?



7. Vilket stuteri har flest registrerade 
uppfödningar i Sverige?



8. a) Vilka tre hingstar har flest 
registrerade travaravkommor i Sverige?
b) En av dem har också flest avkommor som 
sprungit snabbare än 2.30,0, men vilken 
hingst har näst flest sådana?



9. a) Vilken shetlandsponny var bäst vid 
SM i ponnygalopp för A-ponnyer 2019?
b) Av vilken ras var den som vann?



10. Hur många shetlandsponnyer är 
registrerade som blåögd gräddvit i Sverige?



11. Hur stor måste en A-ponny vara 
för att få starta i maratonkörning?



12. Vilken beskrivning gäller 
shetlandsponnyn?
a) Proportionerligt torrt huvud med bred panna, rak näsrygg och vaken 
blick.
b) Huvudet skall vara litet, proportionerligt och välburet. Öronen skall 
vara små, rättuppstående och brett ansatta men pekande väl framåt. 
Pannan skall vara bred med vakna, mörka och intelligenta ögon. Mulen 
skall vara bred med vida öppna näsborrar. Tänder och käke måste vara 
korrekta.
c) Väl ansatt, litet, fint mejslat, bred flat panna som smalnar av mot 
mulen, något konkav nosrygg, kraftiga välmarkerade men ej grova 
ganascher. Näsborrar markerade och öppna.



13. Om båda föräldrarna har anlag för skeletal atavism, 
vilken är sannolikheten att avkomman ska bli krum?



14. Vilket år grundades SSS?



15. I vilken stad sitter SSS kansli?



16. Hur många styrelseledamöter ska 
SSS styrelse ha?



17. Var anses shetlandsponnyns 
skäckfärg komma ifrån?



18. Hur många avkommepoäng ger en valack visad på 
utställning med 36p, som travat som bäst 2.25,0? 



19. Hur ska avelsvärderingsnämnden 
för hingstar se ut?



20. Vilken är maxvikten för att få 
tävla monté?


