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RAS Shetlandsponny (2021) Connemara (2018) New Forest (2019) Russ (2020) Welsh (2020) 
Avelsvärdeklass 

G 
• stoet är infört i SSS: s 

stambok, 	
• stoet är lägst tre år gammal, 	
• stoet ska vid 

avelsvärderingstillfället ha 
uppnått minst 35 poäng 
exteriört, varav ingen 
delpoäng är under 6.	

• stoet har föräldrar som är 
införda i SCS stambok 
Class 1 eller Class 2 eller 
motsvarande i utländsk 
stambok, 

•  stoet är lägst tre år 
gammalt, 

• stoet har tillåten färg och 
mankhöjd enligt 
rasstandarden, 

• stoet har vid den 
avelsvärderingsgrundande 
exteriörbedömningen 
tilldelats lägst 32 poäng 
varav ingen delpoäng under 
5. Sto 11 år och äldre ska 
enligt 
bedömningsprotokollet vara 
av motsvarande kvalitet om 
de ej poängbedömts, 

• stoet uppfyller kraven 
beträffande hälsotillstånd 
enligt [reglementet]. 
 

• stoet är infört i 
grundstamboken avd I och 
avseende färg, tecken och 
härstamning är berättigad 
för införande i 
riksstambok avd. I,  

• stoet är lägst tre år 
gammal, 

• om stoet är högst 10 år 
skall lägst 30 poäng 
exteriört, ingen delpoäng 
under 5, ha uppnåtts vid 
premieringstillfället. Äldre 
ston skall bedömas vara av 
lägst motsvarande kvalitet 
om de ej poängbedöms vid 
premieringstillfället.  

 

• stoet är infört i 
grundstambok och 
avseende färg, tecken, 
mankhöjd och 
härstamning är 
berättigat för införande i 
riksstambok,  

• stoet är lägst tre år 
gammalt, 

• om stoet är högst 10 år 
ska lägst 30 poäng 
exteriört, ingen 
delpoäng under 5, ha 
uppnåtts vid 
avelsvärderingstillfället. 
Äldre ston ska bedömas 
vara av lägst 
motsvarande kvalitet, 
om de inte 
poängbedöms vid 
avelsvärderingstillfället. 

• stoet är lägst tre år 
gammal, 

• erhållit minst 38 p på 
av SWF sanktionerad 
utställning, (ingen 
delpoäng under sju) 
eller om det är 
utställning med 
utländsk domare 
guldmedalj, 

• på treårstest eller 
kvalitetsbedömning 
erhållit 38 poäng 
exteriört (Typ-Huvud, 
hals, bål – Extremiteter 
– Skritt – Trav), ej 
medräknat poäng för 
galopp. Ingen delpoäng 
under sju. 

Avelsvärdebokstav 
A 

Stoet ska uppfylla kraven för 
kvalitetsklass G samt att  

• stoet ska ha lämnat minst fem 
levande födda föl av god 
exteriör beskaffenhet 
och/eller som har visat god 
användbarhet, 	

• de avkommor som ska räknas 
i bedömningen av avelsvärdet 
ska ha en härstamning som 
berättigar till införande i SSS 

• Stoet ska ha lämnat minst 
fem levande födda föl av 
god exteriör beskaffenhet 
och/eller som visat god 
användbarhet, 

• avkomma äldre än sex 
månader ska vara införd i 
SCS stambok eller en 
utländsk motsvarighet,  

• Stoet ska uppnå minst 80 
avkommepoäng, varav 
minst tre avkommor med 
lägst 20 poäng, 

Stoet skall uppfylla kraven för 
avelsvärdeklass G samt  

• ha lämnat minst fem 
levande födda föl av god 
exteriör beskaffenhet 
och/eller visat god 
användbarhet. Avkomma 
äldre än sex månader skall 
vara införd i 
grundstambok, 

Stoet ska uppnå minst 80 
avkommepoäng, varav minst 
tre avkommor med lägst 20 
poäng, 
alternativt 
en avkomma med lägst 30 
poäng och en avkomma med 
lägst 20 poäng. 

Stoet skall uppfylla kraven 
för kvalitetsklass G samt 

• ha lämnat minst fem 
levande födda föl av 
god exteriör 
beskaffenhet och/eller 
visat god användbarhet. 
Avkomma äldre än sex 
månader skall vara 
införd i grundstambok, 
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stambok. Avkomma äldre än 
sex månader ska vara införd i 
SSS stambok, 	

• stoet ska uppnå minst 80 
avkommepoäng, varav minst 
tre avkommor som får minst 
20 avkommepoäng, 
alternativt 	

• stoet ska uppnå minst 80 
avkommepoäng, varav en 
avkomma som får minst 30 
avkommepoäng samt en 
avkomma som får minst 20 
avkommepoäng.	

• stoet ska uppnå minst 80 
avkommepoäng, varav en 
avkomma med lägst 30 
poäng samt en avkomma 
med lägst 20 poäng. 

• bedömda avkommor skall 
ha härstamning som 
berättigar till införande i 
grundstambok avd 1, 

• stoet skall uppnå minst 80 
avkommepoäng, varav 
minst tre avkommor med 
lägst 20 poäng, alternativt  

• stoet skall uppnå minst 80 
avkommepoäng, varav en 
avkomma med lägst 30 
poäng samt en avkomma 
med lägst 20 poäng. 

• bedömda avkommor 
skall ha härstamning 
som berättigar till 
införande i 
grundstambok, 

• stoet skall uppnå lägst 
80 avkommepoäng, 
varav minst tre 
avkommor med lägst 
20 poäng, 
alternativt 

• stoet skall uppnå lägst 
80 avkommepoäng, 
varav en avkomma med 
lägst 30 poäng eller 50 
poäng samt en 
avkomma med lägst 20 
poäng. 

Avelsvärdebokstav 
ELIT 

Stoet ska vara stambokfört och 
uppfylla kraven för 
avelsvärdeklass A samt att  

• stoet ska ha minst sex 
levande födda föl av god 
exteriör beskaffenhet 
och/eller som har visat god 
användbarhet, 	

• de avkommor som ska räknas 
i bedömningen av avelsvärdet 
ska ha en härstamning som 
berättigar till införande i SSS 
stambok. Avkomma äldre än 
sex månader ska vara införd i 
SSS stambok, 	

• stoet ska uppnå minst 120 
avkommepoäng, varav minst 
två avkommor som får minst 

ELIT kan endast utdelas till sto 
som lämnat både exteriör och 
prestationsmeriterad avkomma. 

• Stoet ska ha minst sex 
levande födda föl av god 
exteriör beskaffenhet och 
som visat god 
användbarhet. Avkomma 
äldre än sex månader ska 
vara införd i SCS stambok 
eller en utländsk 
motsvarighet. 

• Stoet ska uppnå minst 120 
avkommepoäng, varav 
minst två avkommor med 
30 poäng eller mer och två 
avkommor med 20 poäng, 
alternativt 

Stoet skall vara stambokfört 
och uppfylla kraven för 
värdebokstav A samt  

• ha minst sex levande 
födda föl av god exteriör 
beskaffenhet och/eller 
visat god användbarhet. 
Avkomma äldre än sex 
månader skall vara införd i 
grundstambok, 

• bedömda avkommor skall 
berättiga till införande i 
grundstambok avd1, 

• stoet skall uppnå minst 
120 avkommepoäng, 
varav minst två avkommor 
med 30 poäng och två 

Stoet ska vara infört i 
riksstambok samt uppfylla 
kraven för avelsvärdeklass G 
samt ha minst sex levande 
födda föl av god exteriör 
beskaffenhet och/eller visat 
god användbarhet. Stoet ska 
uppnå minst 120 
avkommepoäng, varav minst 
två avkommor med 30 
poäng och två avkommor 
med 20 poäng, 
alternativt 
120 avkommepoäng, varav 
lägst tre avkommor med 30 
poäng. 

 

Stoet skall vara 
grundstambokfört och 
uppfylla kraven för 
kvalitetsklass A samt 

• ha minst sex levande 
födda föl av god 
exteriör beskaffenhet 
och/eller visat god 
användbarhet. 
Avkomma äldre än sex 
månader skall vara 
införd i grundstambok, 

• stoet skall uppnå minst 
120 avkommepoäng, 
varav minst två 
avkommor med minst 
30 poäng och två 
avkommor med 20 
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30 avkommepoäng och två 
avkommor som får minst 20 
avkommepoäng, alternativt 	

• stoet ska uppnå minst 120 
avkommepoäng, varav minst 
tre avkommor som får minst 
30 avkommepoäng. 	

120 avkommepoäng varav 
lägst tre avkommor erhållit 
30 poäng eller mer. 

 

avkommor med 20 poäng, 
alternativt 

• 120 avkommepoäng, 
varav lägst tre avkommor 
erhållit 30 poäng. 

Kan endast utdelas till sto som 
lämnat både exteriör och 
prestationsmeriterad 
avkomma. 

poäng, 
alternativt 

• 120 avkommepoäng, 
varav minst tre 
avkommor erhållit 
minst 30 poäng. 

Avelsvärdebokstav 
SuperELIT 

Stoet ska vara stambokfört och 
uppfylla kraven för 
avelsvärdeklass ELIT samt att  

• stoet ska ha minst 10 levande 
födda föl av god exteriör 
beskaffenhet och/eller som 
visat god användbarhet, 	

• de avkommor som ska räknas 
i bedömningen av avelsvärdet 
ska ha en härstamning som 
berättigar till införande i SSS 
stambok. Avkomma äldre än 
sex månader ska vara införd i 
SSS stambok, 	

• stoet ska uppnå minst 280 
avkommepoäng, varav minst 
två hingstavkommor som får 
minst 50 avkommepoäng och 
minst två stoavkommor som 
får minst 30 avkommepoäng, 
samt och därutöver 
ytterligare tre avkommor som 
får minst 30 avkommepoäng.	

Inte aktuellt Inte aktuellt Stoet ska uppfylla kraven för 
avelsvärdeklass ELIT, 

• stoet ska ha lämnat 
minst sju avkommor 
med minst 30 
avkommepoäng. 

Inte aktuellt 
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Villkor 

för 
avkomma 

som 
genererar 
avkomme-

poäng 

Vid poängberäkning får varje 
avkomma endast räknas en gång. 
Avkommepoäng ska grundas på 
avkommor införda i SSS 
stambok. 
Endast officiella meriter kan ligga 
till grund för 
avkommevärderingen. För att 
resultat ska få räknas får den 
aktuella avkomman inte överstiga 
rasens maximala mankhöjd enligt 
rasbeskrivningen. 

Vid poängberäkning får varje 
avkomma endast räknas en 
gång. Avkommepoäng ska 
grundas på avkommor införda i 
SCS stambok efter hingst införd 
SCS stambok Class1 eller Class 
2, eller motsvarande klasser i 
utländsk stambok. Annan 
avkomma kan utgöra extra 
merit. 

Vid poängberäkning får varje 
avkomma endast räknas en 
gång. Avkommepoäng ska 
grundas på avkommor införda i 
rasens grundstambok avd I eller 
X, fallen efter enligt rasvisa 
krav godkänd och licensierad 
hingst. Annan avkomma kan 
utgöra extra merit. 
 

Vid poängberäkning får varje 
avkomma endast räknas en 
gång. Bedömda avkommor ska 
ha härstamning som berättigar 
till införande i grundstambok 
avdelning I. Avkomma 
vilken uppnått minst sex 
månaders ålder ska vara införd i 
grundstambok avdelning I. 
 

Vid poängberäkning får varje 
avkomma endast räknas en 
gång. Avkommepoäng ska 
grundas på avkommor 
berättigade att införas i rasens 
grundstambok. Annan avkomma 
kan utgöra extra merit. 

10 poäng • Levande föl. För att räknas 
som levande föl ska fölet ha 
uppnått 9 dagars ålder. 

• Levande föl registrerat i 
SCS stambok eller i 
motsvarande utländsk 
stambok (lägst Class 3). 

• Levande föl • Levande föl • Levande föl 

20 poäng • Avkomma som vid lägst tre 
års ålder har fått minst 38 
poäng vid avelsvärdering 
eller utställning (vid 
utställning utan 
poängsättning krävs guld) 
med av SSS godkänd 
domare. 	

• Hingstavkomma som vid 
lägst 2,5 års ålder visats på 
avelsvärdering för hingstar 
och fått minst 38 poäng. 
Hingsten ska vara 
kontrollerad på plats med 
godkänd bettstatus.	

• Avkomma som varit placerad 
i minst LC dressyr (kat A), 
eller 60 cm hoppning (kat A) 
vid tävling arrangerad av 

• Vid lägst tre års ålder 
erhållit lägst 38 poäng vid 
avelsvärderingsgrundande 
exteriörbedömning (vid 
utställning utan 
poängsättning krävs guld). 

• Varit placerad i lägst LB 
eller motsvarande på 
officiell ridtävling – varit 
placerad i nationell lätt 
körtävling. 

• Varit placerad i officiell 
galopptävling, 

eller jämförbara utländska 
meriter. 

• Vid lägst tre års ålder 
erhållit lägst 38 poäng vid 
avelsvärdering eller 
utställning (vid utställning 
utan poängsättning krävs 
guld) med av SNF 
auktoriserad domare.  

• Varit placerad i officiell 
ridtävling i dressyr LB (kat 
B) och LA (kat C och D), 
eller LB hoppning (kat B) 
och LA (kat C och D), 
fälttävlan klass P70 (kat B) 
och klass P90 (kat C och D) 
eller placering i msv 
körning samt lägst 35 
poäng exteriört vid lägst ett 
års ålder.  

• Vid lägst tre års ålder 
erhållit lägst 38 poäng vid 
avelsvärdering eller 
utställning (vid utställning 
utan poängsättning krävs 
guld) med av SvRAF 
auktoriserad domare.  

• Genomfört officiell tävling 
som resulterat i felfri 
grundomgång i LC 
hoppning eller 
motsvarande, eller minst 58 
% i LC dressyr samt vara 
visad och tilldelad lägst 35 
poäng exteriört vid lägst ett 
års ålder.  

• Varit placerad i officiell 
galopp- eller 
sportkörningstävling eller 

• Vid lägst tre års ålder 
erhållit lägst 38 poäng vid 
avelsvärdering eller 
utställning (vid utställning 
utan poängsättning krävs 
guld) med av SWF godkänd 
domare. 

• Varit placerad i officiell 
ridtävling i dressyr LB (kat 
A och B) och LA (kat C 
och D), eller LB hoppning 
(kat A och B) och LA (kat 
C och D) eller debutant 
fälttävlan (kat A och B) och 
lätt fälttävlan (kat C och D) 
samt lägst silver exteriört 
vid lägst ett års ålder. 
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klubb ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet, samt fått 
minst 35 poäng exteriört vid 
lägst 1 års ålder.	

• Avkomma som varit placerad 
i officiell galopp- eller 
körtävling (kat A), eller 
travtävling med minimitid 
2.55.0 (kat A), samt fått 
minst 35 poäng exteriört vid 
lägst 1 års ålder.	

• Avkomma som varit placerad 
i SM-tävling i brukskörning, 
bruksridning eller 
skogskörning, samt fått minst 
35 poäng exteriört vid lägst 1 
års ålder.	

• Avkomma som fått minst 7,5 
poäng i gångarter, hoppning 
eller allround vid 
kvalitetsbedömning enligt de 
regler som gäller där samt 
fått minst 35 poäng exteriört 
vid lägst 1 års ålder.	

• Avkomma som fått 
brukbarhetsdiplom.	

• Avkomma som fått minst 45 
poäng vid 3-årstest.	

• Avkomma som arbetat minst 
5 år på ridskola, travskola 
eller galoppskola vilket kan 
styrkas genom intyg från chef 
för verksamheten.	

• Erhållit lägst 7.2 poäng i 
gångarter, hoppning eller 
allround vid 
kvalitetsbedömning enligt 
för rasen fastställt 
reglemente samt erhållit 35 
poäng exteriört vid lägst ett 
års ålder.  

• Erhållit minst 45 poäng vid 
3-årstest  

• Kvalat till 
ungponnychampionatsfinal.  

eller jämförbara utländska 
meriter. 

genomfört officiell 
travtävling med 
kilometertid under 2.25.0 
samt vara visad och 
tilldelad lägst 35 poäng 
exteriört vid lägst ett års 
ålder.  

• Erhållit lägst totalpoäng 7.5 
poäng i gångarter, hoppning 
eller allround vid 
kvalitetsbedömning.  

• Erhållit lägst 45 poäng vid 
treårstest.  

• Kvalat till 
ungponnychampionatsfinal 
samt vara visad och 
tilldelad lägst 35 poäng 
exteriört vid lägst ett års 
ålder.  

• Utfört prov för 
körbarhetsintyg (KBI) med 
godkänt resultat samt vara 
visad och tilldelad lägst 35 
poäng exteriört vid lägst ett 
års ålder.  

• Genomfört DM i 
skogskörning, brukskörning 
eller bruksridning samt vara 
visad och tilldelad lägst 35 
poäng exteriört vid lägst ett 
års ålder. 

eller jämförbara utländska 
meriter. 

• Varit placerad i officiell 
trav, galopp eller körtävling 
i lägst fullständig klass. 

• Erhållit utmärkelse i 
gångarter, hoppning eller 
allround vid 
kvalitetsbedömning enligt 
för rasen 
fastställt reglemente samt 
erhållit 38 poäng exteriört 
eller guld vid lägst ett års 
ålder. 

• Erhållit minst 45 poäng vid 
3-årstest. 

• Kvalat till 
ungponnychampionatsfinal. 

Jämförbara utländska meriter, 
dvs klassvinnare Royal Welsh 
Show, Lampeter Show och 
Glanusk Show i UK samt 
kvalificerad för Horse of the 
Year Show och Olympia Show. 
Championtitlar i övriga länder 
samt vid International Welsh 
Show. 
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30 poäng • Stoavkomma som erhållit 
avelsdiplom. 	

• Valackavkomma som erhållit 
valackdiplom. 	

• Valackavkomma som visats 
på sommarpremiering vid 
lägst tre års ålder med minst 
40 poäng och där ingen 
delpoäng var under 7. 	

• A-premierad stoavkomma. 	
• Avkomma med SUCH-

utmärkelse. 	
• Avkomma med BRUCH-

utmärkelse. 	
• Avkomma som fått minst 8,0 

poäng i gångarter, hoppning 
eller allround vid 
kvalitetsbedömning enligt de 
regler som gäller där, samt 
fått minst 38 poäng exteriört 
vid lägst 1 års ålder. 	

• Avkomma som fått hopp- 
eller gångartsdiplom vid 3-
årstest, samt fått minst 35 
poäng exteriört vid lägst 1 års 
ålder. 	

• Avkomma som varit placerad 
i minst LB dressyr (kat A), 
eller 70 cm hoppning (kat A) 
vid officiell tävling 
arrangerad av klubb ansluten 
till Svenska 
Ridsportförbundet, samt fått 
minst 35 poäng exteriört vid 
lägst 1 års ålder. 	

• Avkomma som i trav har en 
km-tid under 2.35,0 (kat. A) 
eller har fått placering 1-3 i 

• Sto som erhållit 
avelsdiplom. 

• A-premierat sto 
• Erhållit utmärkelse vid 3-

årstest. 
• Erhållit utmärkelse vid 

kvalitetsbedömning. 
• Kvalat till SPAFs 

ungponnychampionatsfinal 
eller motsvarande. 

• Erhållit minst två 
guldplaketter, varav den 
ena vid lägst ett års ålder 
och den andra vid lägst tre 
års ålder, vid 
avelsvärderingsgrundande 
exteriörbedömning och av 
två olika domare. 

• Varit placerad en gång i 
lägst LA hoppning på 
nationell nivå. 

• Varit placerad en gång i 
lägst LA dressyr på 
nationell nivå. 

• Varit placerad i körning 
nationell MSV klass. 

• Varit placerad en gång i 
fälttävlan i lägst CNCP*. 

eller jämförbara utländska 
meriter. 

• Sto som erhållit 
avelsdiplom.  

• A-premierat sto.  
• Erhållit utmärkelse i 

gångarter, hoppning eller 
allround vid regional 
kvalitetsbedömning enligt 
därför fastställda regler 
samt erhållit lägst 38 poäng 
exteriört vid lägst ett års 
ålder.  

• Erhållit hopp-eller 
dressyrutmärkelse vid 3-
årstest.  

• Varit placerad i officiell 
ridtävling i dressyr LA (kat 
B) och FEI-klass (kat C och 
D), eller LA hoppning (kat 
B) och Msv B (kat C och 
D), eller fälttävlan klass 
P80 (kat B) och enstjärnig 
klass (kat C och D) samt 
lägst 35 poäng exteriört vid 
lägst ett års ålder. 

• Varit placerad i svår 
körning på nationell nivå.  

• Placerad i 
ungponnychampionatsfinal.  

• Erhållit minst två 
guldplaketter, varav de ena 
erhållits vid lägst ett års 
ålder och den andra vid 
lägst tre års ålder, på 
avelsvärderingsgrundande 
bedömningstillfälle med två 
olika auktoriserade domare.  

• Sto som erhållit 
avelsdiplom.  

• Sto tilldelat GI.  
• A-premierat sto.  
• Erhållit lägst totalpoäng 8.0 

poäng i gångarter, hoppning 
eller allround vid regional 
kvalitetsbedömning.  

• Erhållit hopp- eller 
dressyrutmärkelse vid 
treårstest. 

• Har genomfört officiell 
tävling som resulterat i 
felfri grundomgång i LB 
hoppning eller motsvarande 
eller minst 58 % i LB 
dressyr. 

• Genomfört officiell galopp- 
eller sportkörningstävling i 
lägst nationell klass.  

• Deltagit i SM eller NM i 
skogskörning, brukskörning 
eller bruksridning. 

• Har km-tid under 2.00.0 
eller placerad 1–3 i 
årgångslöp i ponnytrav. 

• Placerad i 
ungponnychampionatsfinal. 

• Bedömts med lägst 40 
poäng, den ena vid lägst ett 
års ålder och den andra vid 
lägst tre års ålder, på 
avelsvärderingsgrundande 
bedömningstillfällen med 
två olika auktoriserade 
domare.  

• Hingst införd i 
kvalitetsboken från och 
med 2018 eller jämförbara 
utländska godkända 
hingstar. 

• Sto som erhållit 
avelsdiplom. 

• A-premierat sto. 
• Erhållit minst hopp- eller 

gångartsutmärkelse vid 3-
årstest. 

• Varit placerad i officiell 
ridtävling i dressyr LA (kat 
A och B) och Msv (kat C 
och D), eller LA hoppning 
(kat A och B) och Msv (kat 
C och D), eller lätt 
fälttävlan (kat A och B) och 
Msv (kat C och D) samt 
lägst silver exteriört vid ett 
års ålder. 

• Varit placerad i officiell 
galopp- eller körtävling i 
lägst nationell 
mästerskapsklass. 

• Erhållit lägst 8,2 poäng i 
gångarter, hoppning eller 
allround vid 
kvalitetsbedömning 
samt erhållit 38 poäng 
exteriört eller guld vid lägst 
ett års ålder. 

• Placerad i 
ungponnychampionatsfinal. 

• Erhållit minst fyra 
guldplaketter, varav två 
erhållits vid lägst ett års 
ålder och de andra vid lägst 
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årgångslöp, samt har fått 
minst 35 poäng exteriört vid 
lägst 1 års ålder. 	

• Avkomma som fått SM-
medalj i galopptävling, samt 
har fått minst 35 poäng 
exteriört vid lägst 1 års ålder. 	

• Avkomma placerad i 
ungponnychampionatsfinal. 	

• Avkomma som fått minst två 
guldplaketter vid lägst tre års 
ålder vid 	

• avelsvärderingsgrundande 
bedömningstillfälle med 
minst två olika godkända 
domare.	

eller jämförbara utländska 
meriter. 

eller jämförbara utländska 
meriter. 

tre års ålder, på 
avelsvärderingsgrundande 
bedömningstillfälle med 
minst två olika 
auktoriserade domare. 

• Blivit Champion eller 
Reserv Champion på Royal 
Welsh Show, Supreme 
Champion/reserv Supreme 
Champion på International 
WelshShow, Placerad på 
Horse of the Year Show 
eller Olympia Show. 

• Hingst förstaplacerad på 
WPCS sirerating list. 

40 poäng Inte aktuellt	 • Erhållit såväl hopp- som 
gångartsutmärkelse vid 3-
årstest. 

• Varit placerad i riksfinal för 
treårstest. 

• Erhållit utmärkelse i såväl 
gångarter som hoppning vid 
regional 
kvalitetsbedömning. 

• Placerad i riksfinalen på 
kvalitetsbedömning. 

• Varit placerad två gånger i 
lägst Msv hoppning eller 
motsvarande på nationell 
nivå. 

• Varit placerad två gånger i 
lägst LA dressyr på 
nationell nivå. 

• Varit placerad i körning Elit 
MSV klass. 

• Varit placerad två gånger i 
fälttävlan i lägst CNCP*. 

Inte aktuellt Inte aktuellt Inte aktuellt 
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• Varit placerad två gånger i 
officiell galopptävling. 

• Placerad i SPAFs 
ungponnychampionatsfinal 
eller motsvarande. 

eller jämförbara utländska 
meriter. 

50 poäng • Hingstavkomma som har 
tilldelats RS och har lägst 
kvalitetsklass G. 	

• ELIT-premierad 
stoavkomma. 	

• Stoavkomma med SUPER-
ELIT. 	

• Avkomma med SUPER-
SUCH. 	

• Avkomma som varit placerad 
i officiell körtävling i 
nationell mästerskapsklass 
eller SM, samt har fått minst 
35 poäng exteriört vid lägst 1 
års ålder. 	

• Avkomma som i trav har en 
km-tid under 2.20,0, samt har 
fått minst 35 poäng exteriört 
vid lägst 1 års ålder. 	

• Avkomma som varit placerad 
i minst LA dressyr (kat. A) 
eller 80 cm hoppning (kat. A) 
vid officiell tävling 
arrangerad av klubb ansluten 
till Svenska 
Ridsportförbundet, samt fått 
minst 35p exteriört vid lägst 
1 års ålder.	

• Hingst införd i SCS 
stambok Class 1. 

• ELIT-premierat sto. 
• Varit placerad i hoppning i 

lägst 1,00 (kat B), 1,20 (kat 
C), 1,30 (kat D) på nationell 
nivå eller genomfört felfri 
grundomgång i svår 
hoppning.  

• Varit placerad i lägst LA 
dressyr (kat B), FEI-
ind.mästerskapsprogram, 
FEI lagprogram, FEI – Kur 
program (kat C och D) vid 
nationell tävling. 

• Varit placerad i körning Elit 
SVÅR Klass. 

• Varit placerad i fälttävlan 
CNCP**. 
 
eller jämförbara utländska 
meriter. 
 

• Godkänd hingst berättigad 
till införande i riksstambok 
avd I.  

• ELIT-premierat sto.  
• Varit placerad i hoppning 

Msv B (kat B) Msv A (kat 
C och D) vid nationell 
tävling eller felfri 
grundomgång i svår klass 
vid nationell tävling. 

• Varit placerad i LA dressyr 
(kat B), FEI-klass (kat C 
och D) vid nationell tävling. 

• Erhållit individuell SM-
medalj fälttävlan (kat B) 
varit placerad i tvåstjärnig 
fälttävlan (kat C och D). 

eller jämförbara utländska 
meriter. 
 

• Godkänd hingst berättigad 
till införande i riksstambok. 

• ELIT- eller SUPERELIT-
premierat sto. 

• Deltagit i SM i dressyr, 
hoppning, fälttävlan eller 
sportkörning enbet.  

• Erhållit SM-medalj i 
sportkörning, par eller 4-
spann. 

• Har presterat en km-tid 
under 1.50.0 i ponnytrav. 

eller jämförbara utländska 
meriter. 

• Hingst införd i kvalitetsbok 
enligt rasvisa krav till och 
med 2017, eller införd i 
tidigare Riksstambok, eller 
tilldelats titeln diplomhingst 
från och med 2019. 

• Elit-premierat sto 
• Erhållit SM-medalj i 

dressyr, hoppning, 
fälttävlan och körning. 

• Varit placerad 1 – 3 i högsta 
klass för respektive kategori 
på lägst nationell nivå, i 
någon av de olika 
tävlingsgrenarna hoppning, 
dressyr och fälttävlan. 

• Placering 1 - 3 
Internationell dressyr, 
hoppning, fälttävlan och 
körning. 

 


