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1 ALLMÄNT OM MÄTNING AV SHETLANDSPONNYER 
Shetlandsponnyn får vara max 107,0 cm i mankhöjd. En 3-årig shetlandsponny får vara max 
105,0 cm i mankhöjd vid visning på utställning och avelsvärdering. 

Shetlandsponny som är högst 86,0 cm räknas som minishetland oavsett ålder (föl ej medräknade).  
Mätning på utställning krävs enligt följande: 

• Samtliga minishetland från 1 år: mankhöjd ska mätas på varje utställning. 
• Samtliga 3-åriga ponnyer, både mini och standard: mankhöjd och skenbensomfång ska 

mätas på varje utställning. ID-kontroll mot pass ska utföras i samband med mätning. 
• Mätning kan utföras på domarens begäran enligt SSS grundproposition. 
• Hingstar med RS-nummer är undantagna från mätning. 

Mätning på utställning kan ersättas av att giltigt mätintyg som visas upp i sekretariatet, undantaget 
3-åriga ponnyer som skall mätas vid varje utställning. Mätintyg utfärdade av SSS, Svenska 
Ridsportförbundet (SvRF) samt Svenska Ponnytravförbundet (SPTF) accepteras.  
Mätning av hingstar vid avelsvärdering: mankhöjd och skenbensomfång ska mätas på samtliga 
hingstar. 
Mätning på sommarpremiering görs enligt SHs rutiner och regelverk. 

2 SSS MÄTINTYG 
SSS mätintyg kan utfärdas för shetlandsponny som är införd i SSS stambok. Avsikten med 
mätintyget är att fastställa om en ponny är att räkna som standard- eller minishetland. 
Mätintyg utfärdas för ponnyer vars ägare önskar ha ett mätintyg för ponnyn. Det är frivilligt med 
mätintyg.  
Mätintyg utfärdat av SSS gäller endast på utställningar och andra arrangemang där SSS eller någon 
av de anslutna regionalföreningarna är arrangör.  
Mätintyg utfärdas på någon av SSS eller dess regionalföreningars utställningar eller andra 
arrangemang, förutsatt att arrangören kan erbjuda detta. Det bör framgå i propositionen till 
respektive arrangemang om möjlighet till mätintyg finns. 
För utfärdande av mätintyg krävs två godkända mätkontrollanter samt en av Svenska 
Hästavelsförbundet (SH) godkänd ID-kontrollant på plats. ID-kontrollanten kan vara samma person 
som den ena mätkontrollanten. 
Minst en av mätkontrollanterna ska vara godkänd av SSS. Den andra mätkontrollanten ska vara 
godkänd antingen av SSS, SvRF eller SPTF. Mätkontrollant som inte har godkänts via SSS måste 
vara insatt i detta mätreglemente.  

2.1 PONNYNS ÅLDER 
En ponny kan mätas för mätintyg från och med det år den fyller 1 år. 
Tidsbegränsat mätintyg för gällande kalenderår kan utfärdas för 1- och 2-åriga ponnyer som vid 
mätning understiger respektive maxmått med 5 cm, d.v.s. mäter högst 81,0 cm avseende 
minishetland och högst 102,0 cm avseende standardshetland. 
3-åriga ponnyer ska mätas vid varje visningstillfälle, därför utfärdas inget mätintyg för 3-åriga 
ponnyer. 
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För 4-7-åriga ponnyer utfärdas tidsbegränsat mätintyg som gäller för max två år, till och med det 
kalenderår ponnyn blir 5 respektive 7 år. Det ska framgå på det tidsbegränsade mätintyget hur länge 
det är giltigt. 

För ponny som är 8 år eller äldre vid mättillfället utfärdas slutmätningsintyg.  
Slutmätningsintyg får även utfärdas för ponny som är 4 år eller äldre och som vid mätningen 
understiger respektive maxmått med 5 cm, d.v.s. mäter högst 81,0 cm avseende minishetland och 
102,0 cm avseende standardshetland. 

2.2 AVGIFT FÖR MÄTINTYG 
Tidsbegränsat mätintyg kostar 100 kr. 
Slutmätningsintyg kostar 200 kr, varav 100 kr är en kostnad för att föra in resultatet i 
webstamboken. 
Summan betalas till den regionalförening som arrangerar mättillfället och skall erläggas innan 
mätningen utförs. 
Ordinarie mätning vid utställning, där inget mätintyg utfärdas, ingår i anmälningsavgiften. 

2.3 INRAPPORTERING 
Mätkontrollanterna ska vid varje mättillfälle samla information om samtliga utfärdade mätintyg i ett 
mätintygsdokument som kan laddas ner från SSS hemsida. 

Regionalförening som arrangerar mätning för mätintyg ansvarar för att rapportera in ovan nämnda 
dokument till SSS kansli. Kansliets personal för in resultat från slutmätningen i stamboken som 
officiell mankhöjd för ponnyn. 

Regionalföreningen ska till stambokens konto föra över den del av avgiften för slutmätning som 
avser kostnaden för att föra in resultatet i stamboken. 

3 KONTROLLMÄTNING 
Domare kan begära kontrollmätning av ponny, enligt grundproposition för utställning.  
Om en ponny med SSS mätintyg vid kontrollmätning visar sig vara mer än 2 cm högre än maxmått 
för mini respektive standard, blir mätintyget ogiltigförklarat och ponnyn måste mätas om för nytt 
mätintyg.  

4 ANVISNINGAR FÖR MÄTNING 
a. Platsen för mätning ska vara en vågrät, plan, jämn och hård yta som är minst 1,3x3 meter 

och har godtagbar belysning. Den ska vara lugnt belägen och fri från störande element som 
kan oroa ponnyn. Platsen ska godkännas av såväl mätkontrollanter som ponnyns 
ägare/företrädare. 

b. Ponnyns identitet ska kontrolleras mot ID-handling i form av pass. För att passet ska godtas 
måste det vara fullständigt och uppvisas i original. ID-kontrollant ska läsa av chip samt 
kontrollera ponnyns signalement och övriga kännetecken mot passet samt notera ID-
kontrollen i passet. Om avvikelse föreligger eller chip inte kan avläsas får mätintyg inte 
utfärdas. 

c. Mätkontrollanterna ska före mätning förvissa sig om att ponnyn är i mätbart skick, att den 
inte är så hårt verkad att den ömmar, samt att den inte har utsatts för eller utsätts för 
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olämplig preparering. Finns skäl för anmärkning i något av dessa hänseenden ska 
ägaren/företrädaren informeras om att ponnyn inte kan mätas förrän vid ett senare tillfälle.  

d. Av SSS godkänd mätkäpp ska användas. Mätkäppen ska vara försedd med två vattenpass 
samt metallskoning nedtill.  

e. Det är ägarens/företrädarens skyldighet och i dennes eget intresse att ponnyn är väl 
uppfostrad, hanterbar och förberedd för mätning. Ponnyn ska behandlas lugnt och tillåtas 
slappna av under maximalt en timme.  

f. Ponnyn ska vid mätning ställas upp med frambenen parallellt och lodräta mot marken. 
Tådelen på framhovarna ska vara vinkelrät mot ponnyns längdriktning med maximalt 5 
centimeters skillnad vad avser framkanten. Båda bakbenen ska vara viktbärande och stå så 
lodrätt under ponnyn som möjligt. Skillnaden mellan bakhovarna i längdriktning får inte 
överstiga 15 cm. Ponnyns huvud måste hållas i naturligt läge i förhållande till halsen.  
Ponnyn kan vara barfota eller normalskodd vid mätningen. Den får inte vara broddad eller 
ha någon form av sulor eller specialskor. Vid mätning ska ponnyn stå fritt, alltså inte i 
tvångsspilta eller på annat sätt fast uppbunden. 

g. Båda mätkontrollanterna ska lägga på mätkäppen och läsa av mätvärdet på ponnyn. Vid 
tveksamma fall ska ponnyn mätas minst 3 gånger av varje mätkontrollant. Majoritetsvärdet 
utgör det slutliga mätresultatet.  

h. Mått för mankhöjd ska tas på mankens högsta punkt. Vid tveksamhet om mankens högsta 
punkt fastställs denna gemensamt av mätkontrollanterna. Mankhöjd anges i hel eller halv 
centimeter.  

i. Direkt efter utförd mätning ska mankhöjdsmåttet föras in i ponnyns pass, på därför avsedd 
sida. Båda mätkontrollanterna samt ID-kontrollanten ska signera mätningen.  

j. Om ponnyn är skodd mäts skons tjocklek med skjutmått och detta mått avräknas från den 
uppmätta mankhöjden. 

k. Mätning av skenbensomfång ska göras på ett av frambenen, mittemellan framknä och 
kotled. Mätning ska göras med sträckt/åtdraget måttband, så att behåringens tjocklek 
påverkar måttet så lite som möjligt. 

5 JÄV 
Det får inte finnas någon omständighet som kan rubba förtroendet för mätkontrollantens opartiskhet 
vid mätningen och mätkontrollanten ska själv ange om sådan omständighet finns och då avstå från 
mätningen. Förvaltningslagens (2017:900) bestämmelser om jäv gäller.  
 
 
 
 
 
 


