
 

GRUNDPROPOSITION BRUKSPROV 2021 
 

Gemensamma bestämmelser för bruksprov arrangerade 
av Sveriges Shetlandssällskap (SSS) och dess regionalföreningar 

Eventuella avvikelser från grundpropositionen redovisas i respektive 
bruksprovsproposition. 

 

ALLMÄNT 
Syftet med bruksprov är att på ett objektivt och enkelt sätt bedöma ponnyns användbarhet och 
temperament. 

ANMÄLAN 
Rätt att delta i bruksprov har shetlandsponnyer som är införda i den svenska stamboken (raskod 38 
med pass utfärdat av SSS), i moderstamboken eller i någon annan stambok som är ansluten till 
moderstamboken. Notera att endast shetlandsponnyer införda i den svenska stamboken kan 
tillgodoräkna sig uppnådda resultat/meriter i det svenska meritsystemet. För shetlandsponny som 
inte är införd i den svenska stamboken måste kopia på passet bifogas för att anmälan ska vara 
komplett.  
Bruksprov aviseras i medlemstidningen Shetlandsponnyn, på SSS hemsida 
(www.shetlandsponny.se), samt på respektive regionalförenings hemsida. Anmälningsblankett 
finns på SSS hemsida. Anmälningsblanketten ska vara fullständigt ifylld för att vara giltig och en 
anmälningsblankett per individ ska skickas in.  
Anmälan ska ha inkommit senast sista anmälningsdag. Efter detta datum är det inte möjligt att 
efteranmäla eller byta ut anmäld ponny. Det står arrangören fritt att vid behov ändra sista 
anmälningsdag. Arrangören kan sätta upp krav på ett minsta antal deltagare för att bruksprovet ska 
bli av. 

Genom sin anmälan godkänner anmälaren att ägarens namn, postadress och telefonnummer 
kommer att publiceras i tryckt form i deltagarlistan/utställningskatalogen, i SSS medlemstidning 
Shetlandsponnyn samt på SSS och dess regionalföreningars hemsidor.  
Anmälan är bindande, vilket innebär att om anmälan men inte betalningen inkommit i tid tas 
dubbel avgift ut. Sista anmälningsdag = sista betalningsdag.  
Personer med skulder till SSS eller någon av regionalföreningarna har inte rätt att delta i något 
bruksprov arrangerad av SSS eller dess regionalföreningar så länge skulden kvarstår.  

ANMÄLNINGSAVGIFT  
Se respektive proposition för aktuell anmälningsavgift. För den som inte är medlem i SSS gäller 
dubbel avgift. Ange medlemsnummer (finns att hitta på medlemstidningens adressetikett), datum 
för bruksprovet och antal ponnyer på betalningen, alternativt vad som anges i propositionen. Är du 
inte medlem eller är ny medlem anger du ponnyns/ponnyernas namn i stället för ditt 
medlemsnummer.  



Vid återbud på grund av skada eller sjukdom återbetalas enbart halva anmälningsavgiften under 
förutsättning att veterinärintyg uppvisas för respektive ponny. Återbudet måste anmälas till 
arrangören före bruksprovet. 
Medlemskap i SSS för kalenderåret blir man genom att 350 kr (enskild medlem) alternativt 400 kr 
(familj eller person bosatt utanför Sverige) sätts in på bankgiro 260-9675. Ange namn, adress och 
gärna e-post på betalningen samt vilken regionalförening ni önskar tillhöra alternativt centralt. 
Medlemsavgiften ska vara betald senast på sista anmälningsdagen (postens kvitto eller 
motsvarande gäller) för att medlemspris ska gälla.  

GENOMFÖRANDE 
Bruksprov kan utföras ridet och/eller kört. På vilket underlag bruksprovet genomförs ska framgå 
av respektive proposition.  

En ponny får göra bruksprov från det år den fyller 3 år. Någon övre åldergräns finns inte. 
Särskilda regler: 

• Hingst ska vara tränsad hela tiden när den vistas på bruksprovsplatsen. 	
• Domare har rätt att byta ut olämplig kusk/ryttare. 	
• En medhjälpare ska alltid finnas vid sidan av banan för att kunna hjälpa till om något skulle 

hända. Arrangören kan välja att erbjuda medhjälpare, annars ska ekipaget ha med egen 
medhjälpare.	

• Barn 16 år eller yngre ska ha person över 18 år som medhjälpare.	
Ingen dispens kan lämnas från dessa regler. 	

RIDNING  
Utrustning: 

• Ponnyn ska bära träns med tränsbett av vedertagen typ.  
• Ponnyn ska vara sadlad med väl tillpassad sadel. 
• Lindor eller damasker är inte tillåtna, inte heller hjälptyglar. 
• Ryttaren ska bära passande klädsel och hjälm. 
• Ryttaren ska använda säkerhetsväst. 
• Ryttaren får bära ridspö. 
• Ekipaget ska vara proportionerligt. 

Utförande: 
Provet inleds med att ryttaren sitter upp. Ponnyn ska därefter ridas enskilt i skritt och trav i båda 
varven, enligt domarens anvisningar. Ponnyn ska göra 2 halter och då vara stillastående. Provet 
avslutas med att ryttaren sitter av. Vid uppsittning och avsittning får en medhjälpare hålla i 
ponnyn. Försök till uppsittning får inte pågå i mer än 5 minuter, dock kan hästägare få ett försök 
till senare samma dag. 

KÖRNING 
Utrustning: 

• Ponnyn bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon, släde försedd med skaklar är dock 
tillåten när det är lämpligt. Det rekommenderas att använda svängel och draglinor 
alternativt rekade skaklar.  

• Ponnyn ska bära huvudlag med tränsbett av vedertagen typ.  
• Ponnyn ska vara selad med väl tillpassad sele. 
• Slagrem och resgjord är tillåtet, dock är lindor, damasker eller hjälptyglar inte tillåtet. 
• Kusken ska vara lämpligt klädd för ändamålet och bära hjälm. 
• Kusk 16 år och yngre bör bära säkerhetsväst. 
• Pisk av lämplig längd ska finnas på vagnen eller i kuskens hand. 



Utförande: 
Provet inleds med att ponnyn spänns för vagnen. Ponnyn ska därefter köras enskilt i skritt och trav 
i båda varven, enligt domarens anvisningar. Kusken ska då sitta på fordonet. Ponnyn ska också 
göra 2 halter och då vara stillastående. Provet avslutas med att ponnyn spänns från vagnen. Vid 
förspänning och frånspänning får medhjälpare hålla i hästen. Försök till förspänning får inte pågå i 
mer än 5 minuter, dock kan hästägare få ett försök till senare samma dag. 

BEDÖMNINGSMOMENT 

Följande moment ska bedömas och protokollföras:  
      a) Uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning  
      b) Igångsättning  
      c) Halter  
      d) Temperament, samarbetsvilja och lydnad  
På bruksprovsprotokollet ska finnas plats för omdöme av genomförandet av gångarterna. Domaren 
poängsätter respektive bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1 – 10. Den totala poängen 
läggs ihop och divideras med 4. Genomsnittspoängen ska för godkännande vara lägst 5, ingen 
delpoäng får vara under 4. 
Provet bedöms som godkänt/icke godkänt bruksprov, med skriftlig poängsatt kritik. 
Notering görs i webstamboken vid godkänt bruksprov. Godkänt bruksprov får användas som 
grund för kvalitetsklass GII om övriga villkor är uppfyllda. 
Arrangören får dela ut rosett och/eller andra hederspriser vid godkänt bruksprov. Dagens bästa 
bruksprov får utses. 

DOMARE  
Bruksprov ska bedömas av bruksprovsdomare som är godkänd av SSS. 
Domare kan komma att bytas ut eller ersättas av skäl som ligger utanför utställningsansvarigs 
kontroll (t.ex. vid jäv eller sjukdom), alternativt tillkomma p.g.a. överanmälningar som lett till ett 
utökat antal bruksprovsstarter. Vid bruksprov med fler än en domare, har ansvarig rätt att ändra 
fördelningen av starterna mellan domarna, t.ex. för att vinna tid.  
Skulle en domare behöva bytas ut mot en domare som inte är godkänd har deltagaren rätt att få 
pengarna tillbaka om man väljer att stryka sin ponny p.g.a. domarbytet. Bruksprovs- eller 
utställningsansvarig får vid sådan händelse möjlighet att byta ut strukna ponnyer om kölista finns, 
alternativt ställa in bruksprovet om det resulterar i för få anmälda.  
Domaraspiranter kan förekomma vid bruksprov.  

JÄV  
16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) gäller som utgångspunkt vid SSS bruksprov vad gäller jäv. 
Om en domare är jävig för en viss ponny har ponnyn inte rätt att delta i ett bruksprov där den 
domaren dömer. Vid bruksprov med endast en domare är domaren jävig om:  

• domaren, dennes make/maka/sambo eller nära släkting (föräldrar, barn eller syskon) ägt, 
tränat eller under längre tid haft aktuell ponny uppstallad. 	

• domaren under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell ponnys far eller mor.	
• domaren är uppfödare till aktuell ponnys far eller mor. 	
• domaren själv anser sig jävig av något skäl.	

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne ska självmant ge 
det till känna. 	

 



DELTAGARLISTA	
Deltagarlista ska alltid läggas ut i sin helhet på respektive regionalförenings hemsida i god tid 
innan bruksprovsdagen, om hästarna är föranmälda till tillfället. Deltagarlista med startordning och 
information ska skickas ut i god tid till anmälda deltagare innan bruksprovsdagen.	
Om ponnyn är till salu kan man få det infört i deltagarlistan kostnadsfritt, markera i så fall i avsedd 
ruta på anmälningsblanketten. 	
Deltagarlistorna görs på underlag från SSS:s webstambok med register över alla ponnyer och dess 
ägare. För att rätt ägare ska stå i deltagarlistan uppmanas alla att anmäla ägarbyte till 
stambokföraren senast 3 veckor innan anmälningstiden går ut för respektive bruksprov, om det inte 
är gjort tidigare. 	

BRUKSPROVSPLATSEN 	
Ankomst ska anmälas till sekretariatet i god tid före bedömningsklassens början. Ponny som 
kommer för sent till bruksprovet kan ges möjlighet att delta om det finns utrymme för det. 	
Strykningar och förseningar ska meddelas snarast till platsansvarig eller sekretariat, för att 
ansvarig så snabbt som möjligt ska kunna genomföra förändringar som kan komma att påverka 
tidsschemat och därmed deltagarna. 	
Hästägarförsäkran, där deltagaren går i god för att hästen är frisk och att den de senaste tre 
veckorna före bruksprovet inte haft någon smittsam sjukdom eller utsatts för smitta i sin 
omgivning, ska skrivas under alternativt lämnas in i sekretariatet innan urlastning. 	

MÄTNING & ID-KONTROLL	
Samtliga 3-åriga ponnyer (utom RS-hingstar) ska mätas i samband med bruksprov, såvida inte 
hästen redan är mätt på utställning eller avelsvärdering/sommarpremiering tidigare samma år. Vid 
mätningen ska ponnyn även ID-kontrolleras med chipläsare av en godkänd ID-kontrollant. ID-
kontrollen förs in i passet (datum, plats, anledning för ID-kontroll och signering/stämpel) på för 
det avsedd plats. Att ID-kontroll är gjord utan anmärkning markeras på bedömningsprotokollet. 
Bruksprovsarrangören har rätt att kontrollera även övriga ponnyers identitet. 
Mätning i samband med bruksprov är inte obligatoriskt för övriga. Det ska dock finnas möjlighet 
för den ponny som inte har visats på avelsvärdering/sommarpremiering att mätas för att resultatet 
av bruksprovet ska kunna vara meriterande. Ponnyn ska i så fall mätas, ID-kontrolleras samt att 
bettet ska kontrolleras liksom tecken på man- och svansskorv, innan ponnyn utför sitt bruksprov. 
Meddela ansvarig innan bruksprovet för att få veta när ponnyn kan mätas. Mätintyg utfärdat av 
SSS eller vid officiell mätning enligt SvRF:s eller SPTF:s reglemente gäller.	
3-åriga ponnyer får vara max 105 cm och 4-åriga och äldre får vara max 107 cm. Även 
skenbensomfånget ska noteras i protokollet tillsammans med mankhöjden.  
Ponny med för hög mankhöjd för rasen får göra bruksprov om det finns utrymme för det, men det 
kan aldrig vara meriterande. Om bruksprovsdomaren anser att det finns skäl för det kan 
kontrollmätning alltid krävas. 

ÖVRIGT 
Ansvarig har rätt att avvisa visare/publik från utställningen vid uppenbart osportsligt, dåligt eller 
störande uppförande.  
SSS förbehåller sig rätten till ändringar i grundpropositionen, liksom rätten att ställa in bruksprov 
(Force Majeure). Allt deltagande sker på egen risk.	


