
Brukbarhetsdiplom 
 
Syfte 
Shetlandsponnyn är en mångsidig ras som används inom många olika discipliner. Syftet med 
brukbarhetsdiplomet är att lyfta fram och belöna shetlandsponnyer som är användbara på flera 
olika sätt och på så sätt visar rasens bredd. Det handlar alltså om att belöna gott temperament 
och brukbarhet som gör ponnyn till en bra kompis och träningskamrat för alla. 
 
Bruksbarhetsdiplomet delas ut till shetlandsponnyer som kan visa upp sin brukbarhet i minst 
tre olika grenar varav minst en i ridning och minst en i körning. Diplomet kan uppnås på 
många olika sätt, både genom officiella tävlingar inom t.ex. ridsporten och travet och genom 
SSS egna brukstävlingar eller bruksprov. 
 
Regler 
Brukbarhetsdiplom kan tilldelas en shetlandsponny som visat ett gott temperament och 
brukbarhet inom flera olika grenar.  
 
För att få meriten brukbarhetsdiplom ska ponnyn ha visat upp: 

- brukbarhet inom minst tre olika grenar, 
- varav minst en gren ska vara riden, och 
- minst en gren ska vara körd med fordon (vagn, skogsvagn, släde eller motsvarande). 

 
Brukbarheten kan visas t.ex. på följande sätt: 

- Enkelt körprov eller ridprov vid avelsvärdering, sommarpremiering eller 
bruksprovsdag, 

- Godkänt kval inom trav, 
- Deltagit i och gått i mål i ett officiellt galopplöp, 
- Genomfört en pay & jump, pay & ride eller officiell ridtävling, 
- Genomfört en skogs- eller brukskörningstävling, 
- Tävlat agility, tömkörning eller annan bruksgren vid arrangemang av SSS eller dess 

regionalföreningar 
- Genomfört annan gren än ovanstående vid en brukstävling, officiell tävling eller 

bruksprov. 
 
För att resultatet ska få räknas ska hela banan, programmet eller grenen ha genomförts från 
start till mål utan att ponnyn har avbrutit eller blivit utesluten enligt de regler som gäller i 
SvRF:s tävlingsreglemente. Ponnyn ska vara minst 3 år gammal vid genomförandet av 
respektive gren för att resultaten ska få räknas. Någon övre åldersgräns på ponnyn finns inte. 
Det finns inget krav på att resultaten ska ha genomförts inom någon viss tidsram. 
 
Kombinationen av grenar är valfri. Det kan exempelvis vara galopp + trav + hoppning, agility 
+ dressyr + brukskörning, handlerhoppning + hoppning + precisionskörning, eller någon 
annan kombination. 
 
Resultaten kan visas genom officiell resultatlista, protokoll, intyg från arrangör av officiell 
tävling eller motsvarande. 
 
Mätning 
För att vara berättigad till brukbarhetsdiplom ska ponnyn vara mätt vid lägst 3 års ålder och 
vara max 105 cm vid 3 års ålder eller max 107 cm som 4 år eller äldre. Mätning av mankhöjd 



och skenbensmått ska göras av en mätperson godkänd enligt SvRF:s, SPTF:s regler eller SSS 
regler. Den kan t.ex. ske i samband med en utställning eller brukstävling hos SSS eller dess 
regionalföreningar, vid avelsvärdering eller sommarpremiering, eller av veterinär eller 
mätperson vid officiell mätning. 
 
Tandkontroll 
För att vara berättigad till bruksbarhetsdiplom ska ponnyn vid minst ett tillfälle vid lägst 3 års 
ålder få tänderna kontrollerade så att dessa uppfyller kraven enligt SSS 
avelsvärderingsreglemente. Det kan göras av en exteriör- eller bruksprovsdomare i samband 
med en utställning eller brukstävling hos SSS eller dess regionalföreningar, av en 
premieringsförrättare vid avelsvärdering eller sommarpremiering eller av en veterinär. 
 
Man- och svansskorv 
För att vara berättigad till brukbarhetsdiplom ska ponnyn ha underlag som visar att den inte 
har man- och svansskorv. Underlaget ska vara utfärdat vid lägst 3 års ålder under perioden 
1 juli – 30 september och kan vara i form av ett utställningsprotokoll från en utställning eller 
intyg från domare i brukstävling hos SSS eller dess regionalföreningar, protokoll från 
avelsvärdering eller sommarpremiering, intyg från bruksprovsdomare vid bruksprov eller av 
veterinär. 
 
Meritering 
Brukbarhetsdiplom får ligga till grund för kvalitetsklass GII för hingst eller sto. 
Brukbarhetsdiplom meriterar ponnyns moder med 20 avkommepoäng.  
 
Brukbarhetsdiplom kan bara tilldelas samma ponny en gång. Meriten förs in i stamboken och 
ett diplom tilldelas den person som äger ponnyn när ansökan skickas in. 
 
Ansökan 
Det är sökanden själv som måste kunna visa att ponnyn uppfyller de krav som ställs genom att 
ge in kopior på undertecknade intyg, protokoll och liknande underlag som styrker samtliga 
resultat som åberopas samt att ponnyn uppfyller övriga krav. Ansökan ska ha lämnats in 
senast året efter att det sista resultatet som åberopas klarades av. Utan underlag behandlas inte 
ansökan. SSS styrelse har tolkningsföreträde för om ponnyn uppfyller kriterierna. 
 
Ägaren ska vara medlem i Sveriges Shetlandssällskap för att ponnyn ska kunna tilldelas 
brukbarhetsdiplom.  
 
Ansökan skickas via e-post till stambok@shetlandsponny.se eller per post till SSS kansli på 
följande adress: 
 
Sveriges Shetlandssällskap 
Box 314 
532 24 Skara 
 
Frågor ställs till SSS styrelse på info@shetlandsponny.se.  


