
Utvärdering av avelsvärderingen för shetlandsponnyhingstar 2020 
 
Efter avelsvärderingen den 3-4 oktober 2020 genomförde SSS en enkät bland medlemmar 
och andra shetlandsponnyengagerade. Enkäten annonserades på föreningens hemsida och 
Facebooksida och besvarades av totalt 102 personer. Med svaren som grund kan föreningen 
konstatera att majoriten av de som svarade var mycket nöjda med avelsvärderingen. Det 
framkom också förslag till förbättringar samt negativa kommentarer som vi föreslår att 
kommande styrelse tar med sig för att ytterligare förbättra arrangemanget. Denna 
sammanfattning är inte heltäckande eller tar med varje enskild kommentar, utan är att se just 
som en sammanfattning. Styrelsen har också svarat löpande i sammanfattningen på några av 
de kommentarer eller frågetecken som framkommit. 
 
Information 
I enkäten ställdes frågan om information inför och vid avelsvärderingen. Trots det speciella 
läget på grund av Covid-19 kan konstateras att snittbetyget är högt. Osäkerheten om vilken 
dag de olika klasserna skulle gå kommenterades. En förbättringsåtgärd som nämndes är att 
dela ut en karta över Grevagården med mätstation, veterinär m.m. Funktionärerna inkl. 
ringmasters fick i enkäten många lovord som att de var hjälpsamma och trevliga. Några 
kommentarer var frågande till att nämndens suppleanter deltog i ringen samt att två 
ringsekreterare arbetade i ringen. Styrelsen vill förtydliga att suppleanterna deltar i arbetet på 
plats för att kunna upprätthålla kontinuitet i nämnden på längre sikt. Syftet med två 
ringsekreterare var både för att få en bedömning utan onödigt uppehåll samt i 
utbildningssyfte.  
 
Livesändning 
Eftersom det p.g.a. Covid-19 inte var tillåtet med publik beslutade SSS att livesända 
avelsvärderingen för att fler intresserade skulle få möjlighet att följa bedömningen. Det var 
ett tilltag som uppskattades av många som besvarat enkäten. En del åsikter framkom att ljud 
och bild inte var helt bra under hela dagen och valet av Zoom som plattform för sändningen 
ifrågasattes. Styrelsen kan konstateras att startsträckan för att ordna websändningen var kort 
och att det inte är möjligt att livesända via Youtube om man har mindre än 1000 följare. Till 
kommande avelsvärderingar och andra arrangemang kan mer förberedelser och eventuellt 
investeringar i utrustning göras.  
 
Platsen 
Anläggningen på Grevagården har fått till största del höga betyg. Beroende på Covid-19 hölls 
avelsvärderingen endast på en plats 2020. Det kan innebära långa avstånd, vilket nämndes av 
några medlemmar som framförde önskan om att avelsvärderingen ska vara på mer än en 
plats.  
 
Arrangemanget 
Bland förbättringsåtgärder nämns praktiska saker som musik, att hingstarna i varje klass 
kunde ha stannat kvar i ridhuset under individuella visningar och att veterinärbesiktning och 
ID-kontroll inte bör vara så tidigt på morgonen. Det framförs också önskemål om att tider för 
ID-kontroll och veterinärbesiktning bör ligga efter varandra. Det senare är dessvärre svårt att 
tillmötesgå eftersom tidschemat för ID-kontroll och mätning är pressat och alla hingstar inte 



behöver veterinärbesiktigas. Förslag framfördes i enkäten om att man med dubbla stationer 
för mätning, veterinär och ID-kontroll kan få ett bättre upplägg för den enskilde hästägaren. 
Tyvärr visade det sig vara svårt att få ihop funktionärer ens till en station, t.ex. hade vi tur att 
Agrias representant har utbildning för att ID-kontrollera när den planerade funktionären 
lämnade återbud p.g.a. sjukdom. Dubbla veterinärstationer innebär en ökad kostnad vilket 
skulle innebära högre kostnader för hingstägarna.   
 
Vad gäller avelsvärderingsnämnden finns både positiva och negativa kommentarer. Några 
medlemmar poängterar att man önskar utländska ledamöter i nämnden. Ett par kommentarer 
finns också om dåligt bemötande från nämnden, något som styrelsen tar vidare. Att SSS 
värdegrund används samt att medlemmar blir väl bemötta på föreningens arrangemang är 
viktigt.  
 
Sammantaget kan konstateras att enkätundersökningen ger bilden av en avelsvärdering vars 
arrangemang och funktionärer får höga betyg men i vilken det också framkommer förslag på 
förändringar och synpunkter som en ny styrelse föreslås se vidare på.  
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