
 
Motion 8: Utländska meriter 
 
I Sveriges Shetlandssällskaps Avelsvärderingsreglemente för Shetlandsponnyer 2021, under 
3.4.4 Poängskala avkommepoäng/Utländska meriter, anser vi att det hamnat fel gällande hur 
man viktat/översatt dessa meriter. Vi är helt införstådda med svårigheterna med att försöka 
omvandla/sätta i relation till vårt svenska system. 
 
Exempel: 
” 20 avkommepoäng 
Avkomma som vid lägst tre års ålder vid två olika tillfällen och av två olika domare har placerats i 
landets högsta klass vid avelsvärdering eller utställning (t.ex. 1:a premie i Nederländerna, 
klass 1.A i Danmark).” 
En svensk ponny har kravet vid exteriörbedömning att ha uppnått 38p för att uppnå 20p 
(under förutsättning att övriga krav gällande delpoäng osv uppfyllts). 
 
Det krävs mycket för att tex tilldelas 1:a premie, visningstillfällena är betydligt färre en de 
antal som förekommer i Sverige. 
 
Vi anser att flera av de i reglerna exemplifierade meriteringsgrunderna för utländska meriter 
är undervärderade. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 
Reglerna för utländska meriter ses över och ändras. 
 
Jeanette Stark & Kristin Johansson 
 
 
Styrelsens svar på motion 8 
 
Som reglementet ser ut idag får ston som avelsvärderas i Sverige tillgodoräkna sig utländska 
avkommors meriter. Oss veterligen är detta inget som andra länder tillåter över huvud taget.  
 
Att jämföra meriter i utlandet med bedömningar i Sverige och vikta dem mot varandra är i 
princip omöjligt. Det beror bland annat på att vi sätter poäng vid våra bedömningar, medan 
vissa länder har premier, vissa använder linjär bedömning, andra använder sig bara av 
inspektion och veterinärbesiktning. Även de som använder liknande poängbedömning 
använder skalan annorlunda. Det går helt enkelt inte att jämföra meriterna rakt av. Av denna 
anledning är avkommepoängen satta annorlunda jämfört med de svenska meriterna. 
 
Det finns de som anser att utländska avkommor ska värderas högre än vad de gör idag, men 
det finns också de som anser att utländska avkommor inte alls ska ligga till grund för 
avkommebedömningen eller att vi ska vara mer restriktiva än vad vi är idag. Styrelsen anser 
att vi kommit till en rimlig kompromiss, där vi gett möjligheten att få avkommepoäng för de 
avkommor som fått de allra högsta bedömningarna eller tävlingsresultaten i sina hemländer. 
De poäng man kan få idag är klart högre än de avkommepoäng som gällt fram till 2019 men 
inte lika höga som de som gällde enligt reglementet 2020. Styrelsen anser vid en samlad 
bedömning att de poäng som gäller nu är lämpliga som de är. 
 
Styrelsens förslag till årsmötet: 

- Att avslå motionen 


