
Motion 5: Harmoniera RS-reglerna för hingstar och ston 
 

Motion om RS förutsättningar för sto och hingst 

Idag  

Det regelverk som finns idag harmonierar inte mellan hingst och sto. 

- Ponnyn skall ha föräldrar som är införda i en av ISPC/moderlandet godkänd stambok. 

Redan här stipulerar man gällande regler. 

-Hingst moder; - Modern skall ha tilldelats RS om hon verkar eller har verkat i svensk avel. 
Övriga ston skall vara införda i av ISPC godkänd stambok. 

Ston; -Modern skall vara införd i av ISPC godkänd stambok eller om hon är svenskfödd efter 
1.1.2006 ha tilldelats RS om ho verkar i svensk avel. 

Förslag 

Att inledande fras - Ponnyn skall ha föräldrar som är införda i en av ISPC/moderlandet 
godkänd stambok, är det som gäller. 

Att SSS ser över och ändrar detta regelverk. 

 

Mullsjö den 20 Februari 2021 

Anne Pagmar  

 

Motion 6: Att samtliga meriter enbart ska baseras på individen själv 
 

Motion gällande regler vid RS 

IDAG 

RS är en merit som sto eller hingst kan ansöka om efter att ha avelsvärderats i Sverige.  
Bägge föräldrarna ska ha RS för att avkomman ska kunna få det. 

 
Bakgrund 

Eftersom RS är en merit så ska det gälla individen själv, inte huruvida hans föräldrar har 
uppnått något. Givetvis ska föräldrarna vara registrerade i stamboken, antingen den svenska 
stamboken SSS eller någon av moderlandets erkända dotterföreningar inom ISPC. 

På samma sätt kan man också ansöka om t ex SUCH, SuperSUCH, BRUCH och liknande 
meriter. Där har aldrig kravet varit att föräldrarna ska inneha meriten RS eller SUCH för att 
avkomman ska kunna få någon av ovanstående meriter. 
Jag anser att reglerna för en merit skall vara lika. 



Förslag på ändring: 

Att samtliga meriter som shetlandsponnyn kan ansöka om skall gälla individen själv och inte 
ha med dennes förälder att göra, så länge föräldrarna är införda i antingen svensk stambok 
eller i moderstamboken eller någon av moderstambokens dotterföreningar. 

Anne Pagmar  

 

Styrelsens svar på motion 5 & 6 
Motionären har föreslagit förändringar i RS-systemet. SSS har ett pågående arbete med en 
revidering av RS-systemet där vi kommer ta upp bakgrund, regelverk och syfte samt en 
konsekvensanalys för olika tänkbara förändringar. Mer om detta kommer att kommuniceras 
separat. 

Styrelsen menar att det är viktigt att överväga regionalföreningarnas och medlemmarnas 
synpunkter i frågan och vill inte föregripa ett beslut om RS. Det är också viktigt att allt tas i 
sitt sammanhang i stället för att ”lappa och laga”. 

Styrelsens förslag till beslut 

- Att motionen ska anses besvarad. 

 


