
Till SSS interimsstyrelse: 
Frågor från Shetland Östs styrelse och medlemmar inkomna via ordförande Tobias 
Zetterblom den 7 juli 2020 och med fokus på den planerade avelsvärderingen för hingstar den 
3–4 oktober 2020: 

• Hur kan medlemmarna i den utvalda avelsvärderingsnämnden tänka sig att döma 
shetlandsponnyer igen då några av dem tidigare sagt att de aldrig mer kommer att 
döma shetlandsponnyer? 
Svar från styrelsen: Vad domarna har sagt eller inte sagt får stå för dem liksom vilka 
individuella skäl de hade för sina beslut. Beslutet att avgå från nämnden våren 2019 
får ses utifrån de förutsättningar som rådde då och det är var och ens rättighet att avstå 
från att sitta med i nämnden men också att omvärdera det beslutet när man får 
förfrågan igen och om förutsättningarna förändrats. 

• Finns det möjlighet att få med ytterligare någon domare till höstens 
avelsvärderingsnämnd? 
Svar från styrelsen: Styrelsen har beslutat om vilka domare som ska tjänstgöra i 
nämnden. Den nämnd som nu har anlitats är enbart tillsatt för höstens avelsvärdering 
och utifrån det läge som råder nu med Covid-19 och restriktioner. Beslutet om vilka 
personer som ska tillfrågas att ingå i avelsvärderingsnämnden nästa år är tänkt att 
baseras på resultatet av medlemsundersökning och utvärdering under hösten och den 
avelsvärderingsplan som styrelsen hoppas kunna presentera vid årsmötet.  

• Vilken veterinär kommer att tjänstgöra vid höstens avelsvärdering? 
Svar från styrelsen: Så snart valet av veterinär till avelsvärderingsnämnden är färdigt 
kommer det att presenteras för medlemmarna. 

• Varför blir det ingen generalmönstring i år? 
Svar från styrelsen: Den inställda avelsvärderingen i våras gör att vi tror att det 
potentiellt kan bli fler anmälda till hösten än vanligt. Detta kombineras med att 
smittläget kring Covid-19 är högst osäkert och gör att vi kommer tvingas ha strikta 
restriktioner kring t.ex. hur många som får komma in åt gången och vistas på platsen. 
Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt att det är mest ansvarsfullt att skjuta på 
generalmönstringen ett år och istället kunna fokusera på att genomföra höstens 
avelsvärdering på ett säkert sätt både för nämnd och deltagare så att de hingstar som 
sedan tidigare inte är visade eller godkända får möjligheten att visas i år i första hand. 

• Varför kommer avelsvärderingen att hållas över två dagar? 
Svar från styrelsen: Se föregående svar. 

• Hur kommer bedömning, m.m. att fördelas över dessa två dagar? 
Svar från styrelsen: Styrelsen kan inte ge något absolut besked förrän 
anmälningstiden gått ut och vi ser hur många hingstar som är anmälda. Det är tänkbart 
att en uppdelning kan göras baserat på ålder och/eller storlek beroende på hur många 
som är anmälda i respektive grupp. Hingstarna kommer att bedömas färdigt den dag 
de visas och ingen hingst behöver vara med i två dagar. Styrelsen kommer naturligtvis 
sträva efter att göra det så enkelt och smidigt för så många som möjligt. Det kommer 
inte gå att göra det perfekt för alla men vi kommer att göra vårt bästa. 

• Hur ser planen ut för att undvika smittspridning nu i Corona-tider då medlemmar 
från Sveriges alla hörn kommer att samlas (restaurang, toalett, m.m.)? 



Svar från styrelsen: Vi arbetar tillsammans med anläggningen för att genomföra 
avelsvärderingen på ett så bra och säkert sätt som möjligt. Anläggningen är stor och 
har bra faciliteter, bl.a. toaletter på flera platser. Det kommer också att kombineras 
med restriktioner kring antalet närvarande på platsen men också självklart särskild 
hantering med handsprit m.m. utplacerad. Därtill följer vi självklart myndigheternas 
rekommendationer så som de ser ut vid den tidpunkten. Mer specifikt hur det kommer 
att hanteras på plats kommer att framgå av avelsvärderingskatalogen. 

• Varför planerar man att ha höstens avelsvärderingen på bara en plats och inte flera 
som tidigare? 
Svar från styrelsen: Med det läge som råder har vi valt att ha avelsvärderingen på en 
stor anläggning som vi vet redan har provat på att hantera större arrangemang med 
lämpliga restriktioner och där man sett att det fungerar. Det viktiga den här gången 
har varit att utgå från smittläget och att få ihop arrangemanget på ett smidigt sätt 
utifrån detta. Historiskt sett har avelsvärderingen hållits på en plats även om det 
naturligtvis är en service till hingstägarna att kunna ha den på flera ställen, så som det 
varit de senaste åren, så att man kan välja den plats som passar en bäst.  

Och sedan en fråga ang. travet: 

• Hur planerar man att samarbeta med travet framåt då de tidigare uttryckt ett stort 
missnöje mot samarbetet med SSS? 
Svar från styrelsen: Styrelsen har tillsatt en ansvarig för kontakten med travet som 
också har initierat en kontakt för vidare arbete. Mer utrymme/uppmärksamhet 
kommer också att ges åt travet på t.ex. hemsidan och i tidningen framöver, vilket så 
klart får ske i samarbete med travet. 

Tobias uttryckte att skriftligt svar önskas på ovanstående frågor för att kunna 
vidarebefordras till Shetland Östs styrelse och medlemmar. 


