
BEDÖMNINGSREGLEMENTE 2018                                                     

 
3-årstest för ponnyer 

 
Ansökan 

Ansökan om att arrangera avelsvärderingsgrundande treårstest görs antingen via mejl till 

jettehansen@telia.com eller skriftligt till Jette Hansen, Örkelljungavägen 545, 26693 Munka-Ljungby 

senast den 10 februari. SPAF anmäler arrangemangen till SH! Proppen ska vara Jette Hansen tillhanda 

senast 1 maj (dock senast 3 månader före arrangemang) för godkännande innan den publiceras. För att 

arrangemanget ska vara avelsvärderingsgrundande och kvalificerande för final ska propositionerna 

vara inlämnade i tid och godkända av respektive avelsorganisation via SPAF. 

Eventuell dispensansökan ska bifogas proposition! Dispensansökningsblankett finns på arrangörssidan  

 

Bedömningsledare 

Bedömningsledare/eller ansvarig för arrangemanget ska ha varit med på SPAFs uppdateringsmöte 

innevarande år. 

Bedömningsledaren har fullt ansvar för att bedömningsreglementet samt Råd & 

anvisningar följs! 
 

Godkända domare och domaraspiranter 

Godkända domare för löshoppning, gångarter finns på SHs hemsida www.svehast.se  eller SWB’s 

hemsida www.swb.org , där finns även lämpliga domaraspiranter. 

Bedömningen görs av exteriördomare godkänd för samtliga ponnyraser, se lista på www.svehast.se.  

 

Anmälan 

SPAFs råd- och anvisningar, anmälningsblanketter och propositioner ska användas för utskick till 

intresserade. Blanketterna kan laddas hem från http://spaf.info/  

 

SPAFs anmälningsblankett ska användas vid anmälan och till denna SKA kopia på ponnyns 

registreringsbevis biläggas. Sista anmälningsdag för anmälan till 3-årstest sker till arrangören 

förslagsvis en månad före det att bedömningen går av stapeln. 

Anmälan kan också göras via SH:s blå basen. Kontakta SH för mer detaljer eller via TDB. 

 

Bedömningen är öppen för 3-åriga ponnyer grundstambokförd, dvs registrerad i svensk rasförening vid 

anmälan med någon av raskoderna 30 (gotlandsruss), 33 (connemara), 34 & 39 (new forest), 35 (welsh 

ponny, sekt B), 36 (welsh mountain, sekt A), 37 (welsh cob, sekt D), 38 (shetlandsponny), 40 

(dartmoor), 41 (exmoor), 42 (welsh ponny av cobtyp, sekt C), 43 & 93 & 99 (svensk ridponny), 85 

(anglo welsh), 87 (welsh partbred) med max. mankhöjd 148 cm. Ponnyer med mankhöjd över 148 cm 

med raskod enligt ovan skall beredas plats. Welsh Cob med mankhöjd över 148 cm äger rätt att tävla 

om finalplats men går då i egen klass. Resultatet är avelsvärderingsgrundande. OM arrangör i mån av 

plats låter ponny med annan raskod delta går de utom tävlan (erhåller endast protokoll och ska ej in i 

resultatlistorna). 

 

Särskilda regler gäller för vilka som är berättigade till final. 

 

Ombedömning av häst 

Ombedömning av häst under samma år kan ej ske. Då häst bedömts vid mer än en bedömning under 

samma år, utan att tidigare bedömningsresultat överklagats och överklagan bifallits av respektive 

avelsorganisations besvärsnämnd, gäller endast den första bedömningen som officiell. 
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Avbruten bedömning samt uteslutande av häst 

Om bedömning avbryts av domare erhåller hästen delbetyg i den disciplin där hela momentet fullföljts, 

dock ges inget slutbetyg.  Om bedömning avbryts av hästägaren ges inga betyg i någon disciplin och 

protokoll delas inte ut.   

Domare kan utesluta häst från bedömningen vars prestationsförmåga, kondition, allmäntillstånd eller 

beteende gör att den bedöms olämplig att delta i bedömningen. Anledning till uteslutande eller 

avbruten bedömning skall noteras i protokollet och alla protokoll markeras med ”avbrutit”. 

Överdomaren/bedömningsledaren skall informeras om på vilken grund detta skett. 

 

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften bestäms av arrangören. Efteranmälningar kan mottagas i mån av plats mot en 

förhöjd avgift. 

 

Tidsprogram 

Bedömningen tar 15 min. 

Aktuellt tidsprogram utsändes till deltagarna senast en vecka före bedömningen äger rum. 

 

Katalog 

Katalog med härstamning, uppfödare och ägare gällande de startande ponnyerna ska upprättas. Var 

särskilt noga med att låta domare kontrollera om jäv föreligger innan bedömningsdagen genom att 

skicka ut katalogen i god tid till samtliga domare. 

Bedömningsprotokoll 
Fil med bedömningsprotokoll tillhandahåller Jette Hansen. Dessa får arrangör skriva ut och kopiera. 

 

Databeräkningsprogram 

Databeräkning sker i programvaran Excel. Särskild datafil ska användas. Aktuell fil erhålles av Jette 

Hansen. 

 

Obligatoriska värden är: raskod, född år, nr, namn, typ, huvud/hals/bål, ben, skritt, trav, galopp, 

löshoppning teknik samt löshoppning temperament och allmänt intryck. Programmet räknar därefter ut 

gångartstalangbetyg och hopptalangbetyg. 

From 2017 ska även mankhöjd anges i resultatprogrammet. 

 

Resultaträkning 

 

1 Typ      1-10 p 

2 Huvud, hals och bål (HHB)    1-10 p 

3 Extremiteter och rörelsernas korrekthet (Extr)   1-10 p 

4 Rörelsemekanik i skritt     1-10 p 

5 Rörelsemekanik i trav     1-10 p 

6 Rörelsemekanik i galopp (bedöms endast i frihet)   1-10 p 

7 Löshoppning LHT Löshoppning,  teknik och förmåga  1-10 p 

                         LHA Löshoppning, temperament och allmänt intryck 1-10 p 

 

Exteriördomaren bedömer punkt 1 tom punkt 6. 

Löshoppningdomaren bedömer punkt 7. Inget ridprov. 

 

Gångartstalangpoäng 

Typ+HHB+Extr+Skritt+Trav+Galopp= max 60 p 

 

Hopptalangpoäng 

Typ+HHB+Extr+Galopp+LHT+LHA= max 60 p 

 

Genomförande och funktionärer 



 

Sekretariat 

Anmälan görs i sekretariatet i god tid före start. Katalog utlämnas till deltagarna. 

I anslutning till sekretariatet ska en resultattavla finnas där resultaten fylls på löpande under dagens 

lopp. Dator och skrivare ska finnas tillgänglig. 

 

ID-kontroll och mätning 

ID-Kontroll  
ID-kontrollen ska göras av utbildad ID-kontrollant. Hästpass i original skall uppvisas. Ponny som ej 

har med pass får inte starta, eftersom det då inte går att säkerställa hästens identitet. 

Chipmärkning skall avläsas och jämföras med nr i passet. Om chip saknas skall detta noteras av ID-

kontrollanten i protokollet. Är signalementet överensstämmande med passet deltar hästen  inom tävlan, 

dock erhålles ej officiella resultat eller utmärkelser förrän det inkommit korrekt chipavläsningsrapport 

till arrangör. 

Signalementsbeskrivningen i passet skall jämföras med hästen. Finns chip, men det är skrivfel eller 

ritfel i passet ska detta noteras. Hästen deltar inom tävlan. 

  

Om chip inte går att avläsa och det finns skrivfel, ritfel eller tveksamheter angående identiteten får 

hästen inte starta.  

Ägaren skall göras uppmärksam på att ny ID-kontroll ska göras. 

  
Mätning 

Ponny utan mätintyg mäts och detta mått gäller. Mätning görs av mätman godkänd för mätning vid 

avelsvärdering eller av mätman godkänd för mätning enl SvRF. Länk till lista över mätmän godkända 

för mätning vid avelsvärdering: http://spaf.info/ 

OBS!!! Ponny med mätintyg får ej mätas. Mankhöjden noteras och lämnas till exteriördomaren/ 

sekreteraren för att skrivas i protokollet. 

Mätmannen ska notera samtliga mankhöjder på separat lista. 

Funktionärer: En sekreterare och en mätman och idkontrollant 

 

Exteriör 

Bedömningen görs av exteriördomare godkänd för samtliga ponnyraser, se lista på www.svehast.se. 

Funktionärer: En sekreterare. 

 

Genomförande ordning (ordningen på alla arrangerande platser skall vara samma): 

Station 1. Id-kontroll och mätning 

Station 2. a Lösgalopp 

 b Löshoppning 

 c Exteriör och gångarter 

 

Löshoppning 

Speglar ska vara övertäckta! 

Säkerhetsskållor ska användas på oxerns bakbom. 

Infångarstöd är ej tillåtet, väggstöd bör användas. 

Försök att i möjligaste mån att undvika att det blir ”solkatter”. 

Funktionärer: Banpersonal och sekreterare. 

 

Resultat och priser 
Varje fullföljande deltagare ska tilldelas SPAF-rosett, deltagarbevis samt protokoll. Utmärkelse utdelas 

till samtliga ponnyer med följande kriterier:  

 

Gångarter- Minst 47 p, ingen delpoäng under 7 (av de i slutpoängen ingående betygen), minst 2 av 

gångartsbetygen ska vara 8:or.  

Hoppning- Minst 47 poäng, ingen delpoäng under 7 (av de i slutpoängen ingående betygen), båda 

hoppbetygen minst 8:or. 



 

Det rekommenderas att detta skickas till deltagarna efter bedömningen så att man i lugn och ro kan gå 

igenom resultaten så att inga misstag görs. Det är av största vikt att poängtera att alla resultat är 

preliminära till dess att kontroll skett. 

 

Deltagarbevis samt utmärkelser erhålles av Jette Hansen. 

Protokoll skrivs ut från fil som erhålls av Jette, därefter kopieras. 

Rosetter beställs senast 1 vecka före arrangemanget av Jette Hansen. 

Utmärkelser och deltagarbevis bör skrivas ut på 100-180 grams ohålat papper! 

 

Rasföreningarna får själva tillse att rosetter eller dylikt skickas till arrangören. Rasrosetter tilldelas 

endast ponnyer som erhållit utmärkelse. Om rasförening vill annorlunda får dom själva tillse att detta 

utförs genom representant eller att i efterhand skicka till berörda ägare. 

 

Finalister 

– Alla ponnyer med utmärkelse som uppfyller nedanstående kriterier. 

 

Följande kriterier måste uppfyllas hos finalisterna: 

- Ponnyn ska vara svenskfödd. UELN nummer som börjar på 752 gäller alla raser förutom 

exmoor (UELN 826) eftersom de inte har någon svensk avelsorganisation, utan registreras i 

moderlandet. 

- Grundstambokförd med någon av raskoderna 30, 33-43, 85, 87 och 93 (se ovan) efter godkänd 

hingst enligt rasvisa krav. 

- Mankhöjd ej överstigande 148 cm. Undantag gäller Welsh Cob raskod 37 som får vara större 

men då startar i egen klass. 

 

Samtliga finalister informeras om var de hittar proposition till Rikfinal för 3-åringar.  

 

Resultatredovisning 

Excel-filen med samtliga resultat sändes i retur snarast dock senast 7 dagar efter bedömningsdagen till 

jettehansen@telia.com 

Samtliga protokollkopior tillsammans med en bedömningsledarrapport skickas till Jette Hansen, 

Örkelljungavägen 545, 26693 Munka-Ljungby.  

 

TILL SAMTLIGA ARRANGÖRER!!!!!! 

 

Kontrollera noga att alla regler följs och läs igenom och notera vad som gäller i samband med 

utmärkelser, finalister och resultatrapportering. 

 

Förfrågningar 
 

Jette Hansen 0431-440047, 0730-776193 eller jettehansen@telia.com 
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