
Proposition 8: Avelsvärderingsplan 
Styrelsen har efter höstens avelsvärdering gjort dels en utvärdering av årets avelsvärdering 
och dels en enkät om tankar kring avelsvärderingen i framtiden. Därtill har styrelsen själv 
utvärderat höstens avelsvärdering samt haft ett utvärderingssamtal med 
avelsvärderingsnämnden, både kring höstens avelsvärdering och kring tankar om framtiden. 
Utifrån resultatet av dessa har styrelsen tagit fram ett förslag på plan kring hur 
avelsvärderingen bör planeras framöver samt hur avelsvärderingsnämnden bör vara 
sammansatt.  
 
Styrelsen anser att årsmötet bör få tillfälle att bedöma planen och lämna sina synpunkter kring 
den. Därför läggs den fram som en proposition till årsmötet. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet antar avelsvärderingsplanen. 
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Avelsvärderingsplan för Sveriges Shetlandssällskap 
 
Vad är en avelsvärdering? 
Av SSS hingstreglemente framgår följande: Avelsvärdering av hingstar syftar till att främja 
kvalitet och utveckling av shetlandsponnyn i Sverige. Den genomförs med hjälp av 
individprövning, fruktsamhetskontroll och avkommeprövning. Avelsvärdering ger möjlighet 
till urval av hingstar i relation till uppsatta avelsmål för shetlandsponnyn. Resultat från 
avelsvärdering skapar dessutom underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela 
hästsektorn. 
 
Vi har i Sverige en generellt mycket hög kvalitet på våra shetlandsponnyer, vilket kan ses 
bl.a. genom att vi får bra resultat internationellt sett. Vi har också både hingstar och ston som 
t.ex. exporteras till Storbritannien och Holland och där når höga resultat vid bedömningarna 
och gör avtryck i aveln. En hel del av det får antas bero på den hårda selektion vi har haft på 
våra avelsdjur längs vägen och där har avelsvärderingsnämnden spelat en stor roll. Tidigare 
var avelsvärderingen obligatorisk men över tid har formerna förändrats. Idag är 
avelsvärderingen frivillig men det är fortfarande ett krav att en hingst ska vara avelsvärderad i 
Sverige för att kunna få RS och godkänd enligt rasvisa krav i de fall hingsten inte är godkänd 
i annat land sedan tidigare. 
 
Avelsvärderingen är en form av varudeklaration eller konsumentupplysning. Genom att alla 
hingstar bedöms på ett objektivt och likvärdigt sätt enligt samma skala och på samma språk 
får vi fram jämförelsetal, dels mellan individer men också som ett mått på årgångar och på 
hingstbeståndet i landet generellt och över tid. Avelsvärderingen är en värdering av hingstens 
förväntade kvaliteter i avel. Dessutom går hingstarna igenom en veterinärkontroll som ett sätt 
att säkerställa att de hingstar som används är sunda och friska, vilket förebygger hälsoproblem 
i aveln. En avelsvärdering skiljer sig från en utställning genom att det inte bara är det som 



nämnden ser framför sig som bedöms utan även på vilket sätt hingsten kan förväntas 
komplettera det stomaterial vi har i landet, vad som kan förväntas av hingsten baserat på hans 
stamtavla eller om han har en särskilt värdefull stamtavla som bör bevaras, om hingsten har 
särskilda prestationsegenskaper eller andra egenskaper som kan påverka hingstens framgång i 
avelsboxen utifrån den vetskap vi har om honom. 
 
En hingst kan också, till skillnad från stona, potentiellt få många avkommor på ganska kort tid 
och en hingst som visar sig ha en viss egenskap kan med många ston på betäckning snabbt få 
genomslag i aveln, på både positivt och negativt sätt. Han kan också vara i avel under lång tid 
framöver. De senaste åren har t.ex. den hingst som fått allra flest ston flera år i rad varit en 
hingst som idag är 26 år gammal. Hans äldsta avkommor är i sin tur 22 år gamla och han finns 
redan idag som farfars farfar i stamtavlorna samtidigt som han fortfarande betäcker själv. De 
beslut som nämnden fattar kan alltså påverka aveln under många år framåt. Det är därför 
oerhört viktigt att titta på avelsvärderingen som något långsiktigt. 
 
I nämndens uppgift ingår också att granska resultaten för de hingstar som redan använts i 
aveln för att bedöma om deras avelsvärdeklass ska höjas eller sänkas beroende på hur deras 
avkommor presterat. Det är både ett kvitto på vår avel och på nämndens arbete när vi kan se 
tillbaka och bedöma vad en hingst faktiskt åstadkommit i avelsboxen. Det är inget lättvindigt 
arbete och även om delar av arbetet kan utföras av styrelsen eller andra föreningsfunktionärer 
så är det i slutändan avelsvärderingsnämnden som fattar besluten. 
 
Det är viktigt att påtala att avelsvärderingsnämnden är fristående. Det är styrelsen som 
tillsätter nämnden och föreningen är deras uppdragsgivare, och det ska naturligtvis finnas ett 
samarbete och en diskussion kring saker som särskilt ska betonas utifrån våra avelsmål. Men 
nämndens uppdrag är att bedöma hingstarna utifrån gällande reglemente och det är nämnden 
som fattar sina beslut självständigt. 
 
Hur ska avelsvärderingen se ut i framtiden? 
Under oktober 2020 har SSS interimsstyrelse genomfört en enkät bland medlemmarna och 
andra personer som är engagerade i rasen. Enkäten har besvarats av totalt 77 personer. De 
allra flesta som svarat är medlemmar i SSS vilket innebär att ungefär 15–20% av 
medlemmarna har besvarat enkäten. Det är ett något begränsat underlag och vi kan därför inte 
låta enkäten stå ensam som en sanning. Den visar dock tydliga tendenser kring 
medlemmarnas tankar om avelsvärderingen inför framtiden och enkäten kan därför användas 
som vägledning och inspiration tillsammans med andra erfarenheter och utvärderingar. 
Baserat på svaren på enkäten kan också konstateras att möjligheten att få komma med input 
genom en medlems-/deltagarundersökning har uppskattats och är ett bra sätt att få delta aktivt 
i förbättringsarbetet i föreningen. 
 
Enkäten har varit både kvantitativ och kvalitativ där de flesta av frågorna har besvarats i form 
av frisvar. Det innebär både att vi fått mer information om vad svarandena faktiskt tycker, 
men också att det varit ett större arbete att systematisera och tolka svaren. Det är viktigt att 
påtala att de åsikter som redovisas under det här avsnittet är svarandenas och inte 
nödvändigtvis representerar styrelsens ståndpunkt. 
 
När de svarande fick välja upp till tre ord som beskriver vad som är viktigt i förhållande till 
avelsvärderingen stod några av dem tydligt ut. 48% valde utveckling respektive tydlighet. 
43% valde stabilitet och 41% nämndrotation. Därefter kom internationellt på 30% och 
övriga ord hade 19% eller lägre (svenskt, nytänk, kontinuitet, bevarande, tradition, 



förutsägbart, modernt samt klassiskt, i nämnd ordning, samt därutöver tillägg från enskilda 
svaranden). 
 
Varför visar hingstägarna sina hingstar på avelsvärderingen? 
De som svarat på enkäten uttrycker att de visar sin hingst för att få den bedömd av en kunnig 
nämnd. De vill få en prövning av om hingsten är värd att använda i avel, eftersom bara de 
bästa hingstarna ska användas i avel. Avelsvärderingen fungerar också som ett kvitto på ens 
egen avel, den används för att meritera föräldrarna, men det finns också tankar om att många 
hingstar ska visas så att vi får en översikt över de individer som föds och att vi på så sätt får 
en säkrare bedömning av de hingstar som faktiskt sedan används i aveln. Svaren uttrycker att 
det är viktigt att beskriva individernas svagheter och styrkor för att på ett tydligt sätt att kunna 
bedöma kombinationen med lämpligt sto. Vidare är det en styrka med veterinärbedömningen 
för att vi ska veta att vi avlar på friska djur. Ytterligare en synpunkt är att avelsvärderingen är 
viktig för att stoägarna ska få se de hingstar som finns i avel och som vi kan betäcka våra ston 
med. 
 
Avelsvärderingens plats och tidpunkt 
Historiskt sett har avelsvärderingen lagts upp på flera olika sätt. Det har varit föruttagningar 
på flera olika platser med central avelsvärdering på en plats någon vecka senare. Det var 
ursprungligen bara en avelsvärdering om året och då på våren. Det utökades sen med en helg 
på hösten och har också gjorts om så att föruttagning och central avelsvärdering hålls samma 
dag. De senaste åren har avelsvärderingen hållits på en plats i början/mitten av april och på 
två olika platser samma helg i början av september. 
 
Av enkäten framgår att ca 51% föredrar att avelsvärderingen hålls på två dagar i följd på olika 
platser medan 37% föredrar att den hålls två dagar i följd på samma plats. Av frisvaren 
framgår att den gärna får vara på olika platser spridda över landet för att minska resorna. Det 
finns samtidigt önskemål om att ha det på samma plats eftersom det är bra för nämnden att 
kunna se en hel årgång tillsammans. Det finns också förslag om fler möjligheter att visa, t.ex. 
vid sommarpremieringar. Vad gäller tidpunkt finns både de som föredrar att ha den på våren 
och de som föredrar att ha den på hösten, några skulle även vilja ha den på sommaren, men 
flest anser att den ska hållas både vår och höst. Några påtalar vikten av att det inte krockar 
med tävlingsschemat för t.ex. travet. 
 
Generella önskemål om avelsvärderingen som framförts i enkäten är att den gärna får vara lite 
mer av en show med lite musik och feststämning. Det är också viktigt att vi kan erbjuda en 
bra miljö så att hingstarna känner sig trygga och kan visas på bästa möjliga sätt, liksom att 
underlag i ridhus är bra så att hingstarna får goda förutsättningar att visa sina rörelser. Vidare 
finns önskemål om att avelsvärderingen ska sändas digitalt för att öka intresset och 
tillgängligheten. En viktig faktor är också att alla ska känna sig välkomna och bemötas på ett 
bra sätt, med respekt för den insats var och en gör för att visa sin hingst på det bästa sätt den 
förmår. 
 
Sammansättning av avelsvärderingsnämnden 
Frågan om avelsvärderingsnämnden är helt klart något som väcker känslor. Vissa vill att vi 
ska ha kvar samma nämnd så länge det går, andra vill byta ut den helt. Vissa tycker att 
nämnden som var hösten 2019 var jättebra, andra vill absolut att den nämnd som var hösten 
2020 ska vara kvar även framöver. Baserat på vår enkät om avelsvärderingens framtid kan vi 
konstatera att 75% av de som svarat anser att avelsvärderingsnämndens sammansättning är 
viktigast i relation till plats, tidpunkt och organisationen/arrangemanget. 



 
Av frisvaren på frågan om vad som är viktigt för att en avelsvärdering ska vara bra har de 
allra flesta på ett eller annat sätt svarat att nämndens sammansättning är viktig. Den ska vara 
väl sammansatt, ha breda kunskaper, vara erfaren, välsynkad, inspirerande och opartisk. Den 
ska ha högt förtroende inom rasen, ska vara väl förtrogen med sitt uppdrag samt kunna 
reglementet och ha rätt behörighet. Den ska också vara väl insatt i den svenska 
shetlandsponnyaveln, kunna det svenska stomaterialet och vara insatt i vilka hingstar som 
passar våra ston. Flera anser att nämnden ska bestå av premieringsförrättare eller erfarna 
rasdomare som regelbundet ser många shetlandsponnyer. Nämnden ska också kunna förklara 
och motivera sin bedömning, ge både positiv och negativ kritik på ett bra sätt och ge tydlig 
info om varje individ. Det är viktigt att hästägarna känner att nämnden sett deras hingst lika 
mycket som de andra hingstarna, men bedömningen får samtidigt inte ta för lång tid.  
 
På frågan om hur vi åstadkommer både kontinuitet och förnyelse representerar ”tillsätt en ny 
domare när någon blir pensionerad” och ”tillsätt en ny nämnd” de båda ytterligheterna. 
Däremellan föreslår en stor del av de svarande (49%) olika former av rotationssystem, medan 
ytterligare 17% föreslår att nya ska skolas in som suppleanter eller aspiranter för att sedan 
slussas in genom att blanda nya och gamla nämndledamöter. Flera föreslår vissa intervaller 
eller rullande schema och jämför med systemen i andra länder, t.ex. Holland. Tydligt är att en 
majoritet anser att det ska finnas en långsam men kontinuerlig utväxling eller rotation för att 
behålla kompetensen men ändå få en bredd, omväxling och förnyelse. Det finns åsikter om att 
det är viktigt att inte ett fåtal personers tycke och smak ska dominera aveln under för lång tid. 
Bland de som föreslår en maxlängd på hur länge åt gången någon ska sitta i nämnden 
förekommer intervall om alltifrån ett år till 10–12 år. 
 
Någon tyckte att styrelsen skulle lägga fram förslag på nämndledamöter som medlemmarna 
sedan får rösta på, något som för övrigt görs i Holland. Det finns också de som tycker att 
kontinuitet är mindre viktigt, att nytänkande behöver få mer plats. Andra ståndpunkter som 
nämns är att det gärna får finnas representanter från sporten i nämnden – från t.ex. trav och 
körning. Det påtalas också att det är viktigt att nämnden kan arbeta för rasen oavsett vilka 
som sitter i föreningens styrelse samt att vi behöver diskutera vad vi förväntar oss av varandra 
i olika roller. En ytterligare input är att vi måste arbeta på domarutbildningen så att vi säkrar 
upp återväxten av domare över tid samt att domarna kontinuerligt ska samlas för fortbildning 
och avstämning. En svarande har också lyft att vi bör titta på moderna sätt för att göra 
avkommevärderingen. 
 
Internationellt inslag i nämnden 
Av vår enkät framgick det att 41,6% ansåg att internationellt inslag i nämnden inte alls var 
viktigt. 18,2% tyckte att det är bra med en utländsk ledamot, 36,4% vill gärna ha flera 
utländska ledamöter, medan 3,8% föredrar en nämnd med huvudsakligen utländska 
ledamöter. Det innebär att totalt 58,4% ansåg att vi bör ha en eller flera utländska ledamöter. 
 
Åsikterna om utländskt inslag i nämnden går tydligt isär. Å ena sidan vill många gärna ha 
internationellt inslag medan andra tycker att det inte blir bättre av att ha med utländska 
domare utan att vi enbart ska ha svenska domare i nämnden. Vid utvärderingen tillsammans 
med avelsvärderingsnämnden hösten 2020 påtalades att vi tidigare testat att ha utländska 
ledamöter i nämnden men att det inte gett ett tillräckligt positivt utfall. Samtidigt går det inte 
att komma ifrån att en tydlig majoritet av de som besvarat enkäten anser att vi på ett eller 
annat sätt bör ha en internationell närvaro i nämnden. Det måste styrelsen lyssna på. 
 



Argumenten för att ha internationellt inslag i nämnden kretsar kring frågan om 
bevarandearbete, att uppmärksamma utvecklingen av rastyp, liksom att ha representation från 
moderlandet eftersom shetlandsponnyn inte är en svensk ras ursprungligen. Även samsyn 
internationellt är något som lyfts. Det betonas att det är viktigt att internationella ledamöter i 
nämnden måste ha kännedom om den svenska shetlandsponnyaveln men också att det ska 
finnas en kontinuitet även med det internationella inslaget. Det finns också argument kring att 
det är viktigt med konsekvensanalys om internationella ledamöter ska användas, t.ex. kring 
hur det kan komma att påverka då synen på rastyp, ben eller rörelser skiljer sig mellan 
länderna. 
 
Analys av olika lösningar 
Behålla befintlig nämnd  
En variant är utgångspunkten att man behåller nämnden så länge som nämnden själv vill 
stanna. Då sätts nya ledamöter in när någon själv avgår eller pensioneras. Det är självklart så 
att det innebär en tydlig kontinuitet, långsiktighet och stabilitet eftersom samma personer 
sitter kvar under potentiellt mycket lång tid. Det är vidare så att en sådan nämnd har god 
kännedom om vårt hästmaterial i landet eftersom nämnden varit med i 10+ år och består av 
domare med lång erfarenhet både från utställningar, premieringar och avelsvärderingar. En 
sådan nämnd har också god kännedom om hur hingstmaterialet har förändrats över tid och 
kan se hur vissa egenskaper påverkar över tid eller när något kommer tillbaka som vi trott att 
vi avlat bort. Det finns dock även problem med en sådan lösning. Det blir ingen rotation i 
nämnden och det blir samma perspektiv som kommer fram under en väldigt lång tid. Samma 
personer får väldigt stor påverkan på svensk avel under mycket lång tid. Även om vi har 
största respekt för den nämnd vi haft i höst så är det sannolikt också så att varje domare har 
sina saker som man är mer noga med än annat, vilket kan innebära att med samma nämnd så 
blir det samma egenskaper som betonas under många år. Därtill kan konstateras att föreningen 
och styrelsen lite tappar sin styrning när man utgår ifrån att nämnden bara fylls på när någon 
själv avstår sin plats. Medlemmarna är också generellt tydliga (om än inte entydiga) med att 
det i nuläget behövs en förändring. 
 
Roterande nämnd  
En annan variant är att ha en rotationsprincip i nämnden, d.v.s. att nämndledamöter roteras in 
respektive ut med bestämda tidsintervall. Det kan vara kortare eller längre intervall beroende 
på vad som anses lämpligt. En fördel är att vi åstadkommer kontinuitet och stabilitet genom 
att hela tiden större delen av nämnden är kvar året efter, samtidigt som vi får in andra 
perspektiv löpande. De som har roterat ut kan vara utanför nämnden något år och ge plats för 
andra men kan sedan komma tillbaka in i nämnden. På det sättet åstadkommer vi också en 
bred samsyn inom en större del av domarkåren, eftersom fler är med och bidrar och tar ansvar 
över tid och vi sprider kompetensen och samarbetet över fler personer. Vi undviker risken att 
enstaka personer anses få för stor påverkan på aveln samtidigt som domarna får möjlighet att 
bli samkörda. Det är också en fördel att domarna på förhand vet att det är en viss tidsperiod 
som gäller, vilket innebär att när någon roteras ut så är det samma för alla. En nackdel med en 
roterande nämnd är att kontinuiteten för enskilda domare bryts, vilket innebär att nämnden 
blir något mindre stabil.  
 
Internationella ledamöter i nämnden 
Shetlandsponnyn är en brittisk ras. Även om vi bedrivit avel i Sverige i många år är vi inte på 
något sätt isolerade från omvärlden och vår avel har många influenser från andra länder. Det 
finns variationer i rastyp, avelsbas och synen på hur shetlandsponnyn ska se ut, men i grunden 
utgår bedömningen från samma rasstandard och det är rimligt att vi samkör oss mellan 



länderna på olika sätt. Det är också av relevans att få moderlandets input eftersom en del av 
vår avel bör vara inriktad på bevarande av exteriör och andra egenskaper hos rasen. Även 
andra stora shetlandsponnyländer kan ha viktig input vid vår avelsvärdering. Det finns dock 
en risk att de utländska representanterna har sämre kännedom om det svenska avelsmaterialet 
som hingstarna ska passa in med, men även sämre kännedom om vårt svenska 
bedömningssystem. Det finns också risk för att arbetet i nämnden blir långsammare när 
bedömningar och arbetet i övrigt måste översättas fram och tillbaka och eventuella nyanser 
som försvinner i översättningen. Tillsammans med svenska ledamöter kan ett internationellt 
inslag dock innebära en bredd i nämnden. 
 
Helt internationell nämnd 
Som i föregående stycke finns argumenten kring moderlandsrepresentation. Att ha en nämnd 
som helt eller till stor del består av internationella representanter innebär också att vi 
potentiellt skulle kunna uppnå en bra internationell samsyn. Samtidigt får förutsättas att 
internationella representanter inte har samma möjlighet att skaffa sig kännedom om det 
svenska stomaterialet. Dessutom är de inte med och bedömer våra hästar vid premieringar och 
utställningar i övrigt och ser därmed inte det stomaterial som hingstarna ska passa ihop med. 
De får alltså inte samma helhetsbild av och kan inte ta samma helhetsansvar för den svenska 
aveln. Det riskerar således att bli kortsiktigt. Därtill kan ifrågasättas lämpligheten i att 
utländska representanter helt på eget bevåg ska få bestämma vilket avelsmaterial vi ska få 
använda i Sverige. Avelsvärderingsnämndens uppgift är dessutom att bedöma avelsvärdet på 
hingstar som finns i svensk avel sedan tidigare, något som lär vara svårt för nämnden själv 
alternativt lägger ett väldigt stort ansvar på styrelsen. 
 
 
Styrelsens förslag till lösning 
 
Avelsvärderingens plats och tidpunkt 
Av resultatet i enkäten framgår att de flesta är nöjda med upplägget som det är nu och har 
varit de senaste åren, även om det också finns argument för att alla ska visas på samma plats 
för att nämnden ska kunna få en samlad bild av en hel årgång. Det innebär att styrelsen 
föreslår att vi fortsätter ha avelsvärderingen på en plats på våren (företrädesvis i början/mitten 
av april) och på två platser på hösten (i början av september), där höstplatserna fördelas så att 
den ena är längre söderut (företrädesvis söder om Vättern) och den andra längre norrut 
(företrädesvis norr om Vättern). 
 
Nämndens sammansättning 
Styrelsens förslag är både baserad på det som majoriteten uttryckt, andra förslag som lyfts till 
styrelsen, och är en kompromiss som är tänkt att jämka den stora massan. Det kommer aldrig 
vara så att alla är nöjda men vi hoppas att det här är ett förslag som kan accepteras av de 
flesta. Tanken är sedan att lösningen utvärderas efter några år och åter tas upp till årsmötet 
eller medlemsmötet när vi ser hur det har fungerat. 
 
Den lösning som framhålls av de flesta är en form av rotation där en person per år växlas in i 
respektive ut ur nämnden. På det sättet behålls kontinuiteten samtidigt som nämnden förnyas 
eller växlar. Det är viktigt att påtala att när man pratar om en rotationsprincip så innebär inte 
en utväxling av någon att den aldrig mer ska eller bör sitta i nämnden. Det innebär i stället att 
vi växlar mellan vilka personer som får och tar ansvaret för nämndarbetet men att när någon 
varit utanför nämnden en viss period så kan den åter anlitas. 
 



Så här ser styrelsens förslag ut. 
 
Nämnden ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och en ledamot. Därtill ska 
nämnden ha minst en suppleant som när det anses lämpligt kan vara ”arbetande”, d.v.s. på 
plats för att följa arbetet, och på så sätt kan lära sig uppdraget i de fall suppleanten t.ex. är ny i 
nämnden.  
 
Dessa ordinarie ledamöter ska vara svenska domare. Ordföranden ska alltid vara 
premieringsförrättare. Övriga ledamöter får gärna vara det men ska i vart fall vara domare 
med behörighet för och god erfarenhet av att bedöma shetlandsponnyer. De ska vara väl 
förtrogna med rasen och ha god kännedom om vårt svenska stomaterial. Nämnden ska ha en 
bred kunskap och bestå av ledamöter med ett högt förtroende inom rasen. 
 
Nämnden byggs upp enligt en fyraårig rotation, vilket innebär att de som väljs till nämnden i 
normalfallet förväntas sitta i nämnden i upp till fyra år. Första året är man suppleant, därefter 
roteras man upp till ordinarie ledamot. Efter fjärde året roteras man ut. Efter detta ska 
domaren vara utanför nämnden i minst ett år innan den kan väljas in igen och då börja som 
suppleant. Minst en post ska roteras varje år. Samma person får vara ordförande för nämnden 
under max två år i rad. 
 
Utöver dessa ledamöter ska nämnden ha en internationell rasledamot från något av de större 
länderna i shetlandsponnysammanhang. Rasledamoten ska vara internationellt etablerad och 
erkänd som domare. Den ska också ha kunskap och erfarenhet av det svenska 
bedömningssystemet och poängskalan sedan tidigare. Den internationella rasledamoten väljs 
på två år och därefter ska en annan internationell rasledamot väljas. 
 
Utöver nämndledamöterna kan styrelsen i samråd med nämnden välja att tillsätta aspiranter 
som är tänkta att läras upp för att komma in på rotationen framöver. Det är då fråga om 
personer som är godkända som domare för rasen sedan tidigare men som ska skolas in i 
avelsvärderingsnämnden över tid. 
 
Till övriga ledamöter ska även en veterinär och en bruksprovsdomare läggas. Veterinären ska 
ha lämpliga kvalifikationer och det är önskvärt att denne är återkommande under flera år så 
att även veterinärbedömningarna får kontinuitet. Bruksprovsdomaren ska vara godkänd som 
sådan av styrelsen efter beslutad utbildning och examination, alternativt lång erfarenhet i de 
fall domaren är godkänd innan utbildning införts. 


