Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation för
engelska fullblod
Svensk Galopp (nedan kallad SG) föreskriver följande med stöd av Statens Jordbruksverks
föreskrifter om hästdjur som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur (SJVFS
2015: 33) samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (2004:22).
SG är av Statens Jordbruksverk erkänd som avelsorganisation för engelska fullblod.
SG:s avelsprogram för det engelska fullblodet genomförs i Sverige.
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1.Organisation
1.1 Svensk Galopps uppdrag
SG:s ändamål enligt dess stadgar är att främja och övervaka svensk galoppsport och att stödja
svenskuppfödda fullblod. Ägande och uppfödning av svenskuppfödda fullblod förutsätter
långsiktighet och förutsägbarhet och hänsyn beaktas särskilt för detta vid resursfördelning.
SG ser till att sporten utvecklas och skapar förutsättningar för hästägare, aktiva och spelare
genom en utvecklad elit så väl som en omfattande bredd. SG driver ett kontinuerligt arbete för
att utveckla intresset och rekrytering av ungdomar till galoppsporten. SG tillhandahåller
kontinuerligt möjligheter till utbildning och fortbildning inom relevanta områden i syfte att
utveckla aktiva och därigenom sporten och spelet.
SG arbetar prioriterat med djurskyddet bl.a. genom att utföra löpande kontroller och
uppföljning för hästens välbefinnande och säkerhet. SG representerar den svenska
galoppsporten gentemot utlandet.
SG är en av Statens Jordbruksverk (SJV) erkänd avelsorganisation verksamheten sker i
enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:24) om
hästdjur som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (SJVFS 2004:22) om avelsarbete samt EU-kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 gällande bestämmelser i
enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för
avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och
avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv
89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel
(förordningen om djuravel).
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1.2. Uppbyggnad av organisationen
SG består av två delar: SG - ideell förening och SG AB. Medlemmar i föreningen är
Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap.
Medlemmarna i sällskapen tillsätter SG:s fullmäktige som i sin tur utser styrelsen i
föreningen. Den dagliga verksamheten i SG bedrivs av SG AB som är ett av SG helägt bolag.
Medlemskapet i SG utövas av de tre medlemsföreningarna genom att dessa utser
fullmäktigeledamöter. De 35 ledamöterna företräder medlemsföreningarna i alla frågor som
kan uppkomma i SG. Fullmäktige har föreningsstämma två gånger per år, årsstämma på våren
samt höststämma.
De tre medlemsföreningarna utser sina fullmäktigeledamöter. I SG ser fördelningen ut så här:
Stockholms Galoppsällskap: 17 st
Skånska Fältrittklubben: 12 st
Göteborgs Galoppsällskap: 6 st
Mer information om hur SG styrs återfinns i stadgarna som finns på SG:s hemsida
www.svenskgalopp.se
1.3. Styrelse
SG:s styrelse består av sju ledamöter. Dessa väljs av fullmäktige vid årsstämman för en
tvåårsperiod, varav tre respektive fyra ledamöter väljs vartannat år. Mandatperioden sträcker
sig från årsmöte till årsmöte. Styrelsen i SG AB är densamma som i SG, ideell förening.
1.4. Kansli
SG:s kansli är beläget i Hästsportens Hus, Solvalla, Bromma. Personalen arbetar under
ledning av vd:n. Kansliet handlägger ärenden enligt styrelsens anvisningar beträffande
tävlings-, registrerings- och ekonomifrågor.
Avels- och registreringsavdelningen består av tre personer, vilka bistår varandra vid semester
eller sjukdom. En person har ett dedikerat administrativt ansvar för SG:s avelsverksamhet och
för registrering av svenskfödda föl samt är SG:s representant i European and African Stud
Book Commitee (EASBC). Tjänstemannen rapporterar från EASBC:s konferens så kunskap
om förändringar kommer övrig personal tillgodo samt att eventuella ändringar införs i
”Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation för engelska fullblod”, ” Svensk Galopps
verksamhet som avelsorganisation med delegerade uppgifter” och ”Svensk Galopps
avelsprogram – engelska fullblod”.
Tjänstemannen kontrollerar härstamningen av hästar som registreras genom DNA-typning,
utfärdar hästpass, registrerar exporter, importer samt tillfälliga in- och utförslar.
Tjänstemannen utfärdar även betäckningstillstånd, kontrollerar insända betäckningar samt
betäckningsresultat och har hand om avelsvärderingar.
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1.5. Ekonomi
Verksamheten som avelsorganisation finansieras genom SG:s ordinarie verksamhet.
Kostnader för anläggningar och träning sker enligt självkostnadsprincip som stödjer ett
löpandeunderhåll av anläggningar och banor för allas säkerhet och trivsel. Spelets betydelse
ur ett finansieringsperspektiv är balanserat för att inte skapa för stort beroende till spelet och
dess intäkter i förhållande till andra intäkter.

2. Krav på icke-diskriminering och offentlighet
Grundprincipen vid tillämpningen av dessa regler ska alltid vara principen om ickediskriminering av hästägare och uppfödare. Uppgifter om avelsvärdering och moment som
ingår i denna är offentliga uppgifter. Utredning som ligger till grund för beslut om
avelsvärdering är offentlig.
2.1. Tvister
SG:s förfarandebestämmelser när det gäller tvister med uppfödare som deltar i avelsprogrammet prövas av SG eller av en inregistreringskommission utsedd av SG. SRG 8 kap 12§§, SRG 9 kap)
2.2. Tillämpning av dataskyddslagen
Personuppgifter ska behandlas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr
2016/679 och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SG:s vd är personuppgiftsansvarig.
2.3. Tillämpning av förvaltningslagen
SG förbinder sig att i frågor som rör registrering och stambokföring av registrerade hästdjur
tillämpa förvaltningslagen (2017:900) i frågor om parts rätt att få del av uppgifter, om jäv, om
motivering av beslut och om underrättelse av beslut och möjligheten till överklagande av
beslut.
2.4. Överklagningar
att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen eller
handläggningen av ärendet eller frågan ej har skett i enlighet med gällande
föreskrifter eller förevarande plan och riktlinjer,
överklagande av ett beslut som rör stambokföring ska ske till Jordbruksverket i
enlighet med 19 § lag (2006:807) om kontroll av husdjur m.m.
överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen ligger.
vad en klagande har att iakttaga, enligt 2-3 § lagen (1986:1142) om överklagande av
beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett
överklagande ska kunna upptas till prövning.
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3. Verksamheten
SG:s verksamhet omfattar engelskt fullblod enligt International Agreement on Breeding,
Racing and Wagering Article 12
https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&AREA=2#article12
samt hästar registrerade i Non Thoroughbred Register enligt International Agreement on
Breeding, Racing and Wagering Article 13
https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&AREA=2#article13
Verksamheten omfattar följande verksamhetsrutiner:
3.1. Lagring av betäckningsstatistik och földata
Lagring av betäckningsstatistik sker genom att årligen infordra språngrullor för
dataregistrering. Avsikten med språngrullorna är i huvudsak att ta fram underlag för
Stamboken. Språngrullorna utgör även underlag för att registrera föl. Rullorna utgör dessutom
värdefullt forskningsunderlag. Betäckningar och betäckningsresultat kan sedan 2017
registreras av hingsthållarna via inloggning på SG:s hemsida.
3.2. Häst- och fölregistrering
SG:s system för att registrera galopphästar följer bestämmelserna i en internationell
överenskommelse (International Agreement on Breeding and Racing) till vilken Sverige är
ansluten. https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&area=0
3.3. DNA/Blodgruppsundersökning (härstamningskontroll)
Härstamningskontroll sker genom DNA- eller blodtypning. Ifrågavarande kontroll utgör ett
krav för registrering av häst.
3.4. Bearbetning av tävlingsstatistik
SG har en omfattande databaserad tävlingsstatistik som finns tillgänglig på
www.svenskgalopp.se. Statistiken innehåller bl.a. hingststatistik över vad hingstars
avkommor presterat årgångsvis. Mer omfattande avkommestatistik liksom andra avelsfakta
publiceras i Svensk Stuteribok för Fullblod Online (SvSF) samt Register för Övriga Fullblod
(NTB- Reg Online) som finns tillgänglig på www.svenskgalopp.se
3.5. Beslut om registrering
Handläggare på kansliet ansvarar på styrelsens uppdrag för rutinmässiga beslut om
registrering baserat på dessa Plan och riktlinjer. Avslag på registrering samt övriga
sådana ärenden som faller utanför den rutinmässiga beslutsgången avgörs av
Galoppöverdomstolen. Styrelsens beslut kan överklagas till Galoppöverdomstolen. Alla beslut
som går hästägare emot ska åtföljas av information om hur överklagning till
Galoppöverdomstolen ska ske.
Om Galoppöverdomstolens sammansättning, beslutsförhet och om handläggningen i
Galoppöverdomstolen gäller i tillämpliga delar 9 kap 19-27 §§ SRG. Överklagande av
Galoppöverdomstolens beslut som rör stamboksföring får göras till Jordbruksverket enligt 19
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§ lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. Överklagande av ett beslut som rör
utfärdande av hästpass får göras till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande
avelsorganisationen ligger. Överklagande får enligt 2 och 3 §§ lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ske hos Statens
Jordbruksverk inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom
det enskilda organet.
3.6. Effektivt arbetssätt
Avels- och registreringsavdelningen består av tre personer, dessa bistår varandra vid semester
eller sjukdom. En person har ett dedikerat administrativt ansvar för SG:s avelsverksamhet och
för registrering av svenskfödda föl samt är SG:s representant i European and African Stud
Book Commitee (EASBC). Tjänstemannen rapporterar från EASBC:s konferens så kunskap
om förändringar kommer övrig personal tillgodo. Tjänstemannen kontrollerar härstamningen
av hästar som registreras genom DNA-typning, utfärdar hästpass, registrerar exporter,
importer samt tillfälliga in- och utförslar. Tjänstemannen utfärdar även betäckningstillstånd,
kontrollerar insända betäckningar samt betäckningsresultat och har hand om avelsvärderingar.
3.7. Byte av registrator
Vid byte av personal fasas ny registrator in i arbetet av i första hand tidigare
registrator, i andra hand övrig personal. Skriftliga instruktioner finns i form av
beskrivningar av hur arbetet går till.
3.8. Tillgänglighet
SG:s kansli har ett mycket väl fungerade datasystem för registrering av det engelska fullblodet
och för hantering av tävlingsresultat.
Uppgifterna i databasen är tillgängliga på SG:s hemsida, www.svenskgalopp.se. Där
redovisas även andra uppgifter som t ex tävlingsresultat och statistik.
Stamboken för det engelska fullblodet finns online på SG:s hemsida www.svenskgalopp.se
och uppdateras minst sex gånger årligen.
Hingsthållarna kan via inloggning registrera betäckningar och betäckningsresultat.
Resultat av avelsvärdering publiceras på www.svenskgalopp.se
Svensk Stuteribok för Fullblod (Stamboken) i enlighet med internationell överenskommelse,
International Agreement on Breeding and Racing se ovan 3.2. Stamboken publiceras online
på www.svenskgalopp.se
En katalog över hingstar aktiva i aveln av engelska fullblod i Sverige (Hingstkatalogen)
utkommer årligen.
Kansliet är bemannat samtliga helgfria dagar och har även telefontid alla dessa dagar.
3.9. System för datainsamling och datalagring
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Vid registrering och stamboksföring av hästar i databasen registreras bland annat uppgifter
om hästens namn, UELN- och registreringsnummer, kön, färg, ras signalementbeskrivning,
chipmärkningsnummer, härstamning, födelsedatum, födelseort, födelseland, uppfödarens och
ägarens person- och adressuppgifter, datum för när registreringsansökan inkom, datum när
hästpasset utfärdades, uppgifter om hästens pass är ett duplikatpass samt i förekommande fall
om hästen har dött.
3.10. Hingstkatalog
Årligen utges en hingstkatalog, där avelsvärderade hingstar redovisas och statistisk
information meddelas.
3.11. Avelsvärderingsnämnd
Avelsvärdering av hingst utförs av en avelsvärderingsnämnd. Denna består av två ledamöter,
varav en ska vara veterinär. Även suppleanter må utses. Ledamöterna i nämnden och
ledamöternas suppleanter utses av SG:s styrelse för tre år i taget, efter förslag från
Avelsföreningen och Avelsrådet. SG utser en ledamot i nämnden till ordförande.
Avelsvärderingsnämnden avgör ärende om avelsvärdering vid en enskild överläggning genom
beslut. Överläggningen ska föregås av ett sammanträde, där de uppgifter om hingsten som
finns hos SG och övriga upplysningar redovisas för nämnden genom föredragning
i erforderliga delar. Överläggningen ska protokollföras.
Avelsvärdering grundad på avkommebedömning kan ske när hingsten har tillräckligt antal
avkommor för en bedömning.
3.12. Besvärsnämnd
SG:s styrelse utser en besvärsnämnd, som handlägger ärenden som överklagats från
Avelsvärderingsnämnden. Den består av tre personer, varav en ska vara jurist och utses till
ordförande.
Nämnden ska bereda företrädare för SG och Avelsföreningen tillfälle att närvara vid ärendets
behandling. Företrädarna får yttra sig och lägga fram synpunkter på ärendets avgörande. De
får inte närvara under nämndens enskilda överläggning fram till beslut.
Klaganden ska alltid ges möjlighet att närvara vid sammanträde som berör hans eller hennes
ärende. Detta gäller även befullmäktigat ombud för den klagande. Klaganden får lämna
kompletterande upplysningar och bevis som kan vara av betydelse för avgörandet men får inte
närvara under nämndens enskilda överläggning.
Företrädare för avelsvärderingsnämnden ska ges möjlighet att närvara vid sammanträde med
besvärsnämnden och att redovisa avelsvärderingsnämndens synpunkter på ärendets avgörande
liksom att svara på frågor från besvärsnämnden, klaganden och Avelsföreningen.
Besvärsnämndens beslut ska vara skriftligt och redovisa de uppgifter och skäl som ligger till
grund för beslut. Vilka som deltagit i beslutet ska också redovisas liksom eventuellt skiljaktig
mening.
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3.13. Avelskommittén
Inom SG finns en avelskommitté som består av minst fem ledamöter, varav två ledamöter från
Svensk Galopp, två representanter för uppfödarna, en legitimerad veterinär och en
representant från respektive medlemsorganisation. En ledamot från Svensk Galopps ledning
ska utses som ordförande. Svenska Fullblodsavelsföreningen utser representanter för
uppfödarna. Sällskapen ska inkomma med namnförslag senast den 30 november.
Avelskommittén är beslutsmässig med fyra ledamöter. Avelskommitténs avgörande sker
genom majoritetsbeslut. Som Avelskommitténs beslut gäller den mening för vilken rösterna är
fler än för en annan. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Avelskommittén har i uppdrag att arbeta för att uppnå det av Svensk Galopps styrelse
fastställda målet för svensk fullblodsavel. Kommittén ska härvidlag fungera som rådgivande
organ åt styrelse och vd.
I uppdraget ingår/rådet ska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivt följa utvecklingen på avelns olika områden såväl nationellt som internationellt.
På eget initiativ eller på begäran av styrelsen utarbeta och lägga fram förslag till
åtgärder som är av betydelse för avelsmålet och svensk fullblodsavel.
Följa den vetenskapliga utvecklingen på avels- och genetikområdet, även ur etisk
synvinkel, samt kunna lämna förslag på och initiera forsknings- och
undersökningsuppdrag.
Kommittén har rätt att inom givna ekonomiska ramar adjungera lämplig expertis för
att belysa speciella frågeställningar.
På styrelsens och/eller vd:s begäran lämna information och förmedla kunskaper till
aktiva inom galoppsporten och fullblodsuppfödningen.
Utforma förslag till föreskrifter (regler) och tillämpningsanvisningar för hästkontroll
och avelsvärdering, vilka ska underställas Svensk Galopps styrelse för beslut.
Avge yttranden i frågor som av Svensk Galopps styrelse hänskjutits till
Avelskommittén
Vara remissinstans i besvärsärenden med anledning av avelsvärderingsnämndens
beslut.
Vara remissinstans med anledning av betäckningstillstånd av ej avelsvärderade
hingstar.

4. Registrering och stamboksföring
4.1. Moderstamboken och ISBC
Ursprunget för alla stamböckerna för fullbloden är The General Stud Book (GSB), som
ursprungligen publicerades i London år 1791 av Weatherbys. General Stud Book fortsätter att
ägas och publiceras av Weatherbys.
Initialt ingick stuteriboksverksamheten i dagordningen för den internationella konferensen för
kapplöpningsmyndigheter (ICRA) som träffades årligen i Paris. Det blev snart tydligt att det
fanns tillräckligt med frågor som rörde stuteriböckerna för att motivera inrättandet av ett
separat organ. Stuteriböckerna hade i många år relativt isolerat utövat sin uppgift att noggrant
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registerföra och publicera uppgifter om alla fullblod. Den växande rörelsen av rashästar och
avelsbestånd krävde en ny konsekvent och modern inställning.
År 1976 bildades International Stud Book Committee (ISBC) en internationell kommittee för
diskussioner och beslutfattande av frågor som är viktiga för stuteriböcker över hela världen.
ISBC består av representanter för de ledande stuteriböckerna över hela världen – USA, OSAF
(Sydamerika), Frankrike, Storbritannien, Irland, Indien, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland
och Japan. ISBC övervakar samtliga stuteriböcker dess säte är i England hos Weatherbys.
ISBC:s seketariat ligger sedan 1976 hos Weatherbys.
4.2. Krav för att införas i Stambok
För att vara berättigad att införas i Stamboken ska häst tillhöra kategorin engelskt fullblod.
För att kunna vara kvalificerad som engelskt fullblod ska kraven nedan under 4.13, Krav för
registrering, vara uppfyllda. Häst får som framgår nedan under 4.13, Krav för registrering,
inte ha avlats genom insemination, embryotransfer, äggtransplantation, kloning eller annan
form av genetisk manipulation.
4.3. Stambokens innehåll
Fölston och deras avkomma
Avelshingstar
Resultat av betäckningar
Betäckningar
Sammanställning av betäckningar
Avgång av fölston och avelshingstar
Tillkomst av fölston och avelshingstar
4.4. Grundregistrering och stambokföring
Grundregistrering ska i regel ske inom hästens första levnadsår. Samtliga hästdjur ska
vara identifierade och fått hästpass utfärdat senast 12 månader efter födseln eller innan
de skiljs från modern permanent och lämnar födelseanläggningen, beroende på vilket
som inträffar först, enligt artikel 12.1 i EU-kommissionens genomförandeförordning
2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets
direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller avseende metoder för identifiering av
hästdjur (förordning om pass för hästdjur).
Stambokföring sker i samband med grundregistreringen eller på begäran av hästhållaren för
hästar som grundregistrerats i annat land och redan har godkänt hästpass. Enligt Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:33) om hästdjur som används till
avel samt identitetshandlingar för hästdjur ska ansökan om hästpass ha inkommit till SG:s
kansli senast 6 månader efter hästdjurets födsel eller senast den 31 december det kalenderår
hästdjuret är fött, beroende på vilket som inträffar senast. Samtliga handlingar som begärs ska
lämnas till SG i original.
4.4.1 Identitet
Alla i fullblodsaveln verksamma hingstar och ston samt föl ska DNA- eller blodgrupperas
(härstamningskontroll). Svenskfödd och svenskuppfödd häst ska före avvänjning från stoet
identifieras med signalementsbeskrivning på konturdiagram utförd av veterinär eller särskilt
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godkänd id-kontrollant i Sverige. Vid samma tillfälle ska hästen mikrochipmärkas och DNAeller blodtypning utföras. Signalementbeskrivningen är endast giltigt om tecknen är ritade
med röd kulspetspenna (köttfärgade tecken ska vara helt ifyllda) och virvlar med svart
kulspetspenna. Hästens samtliga tecken och virvlar på huvud, bål och ben ska vara markerade
enligt anvisning på blanketten.
DNA- eller blodtypning sänds till Weatherbys Sientific, Irish Equine Centre, Johnstown, Co
Kildare på Irland för analys och verifiering av härstamning.
Från och med säsongen 2006 ska alla fullblodsföl chipmärkas, chip ska överensstämma med
ISO 11784.
4.4.2 Begärda handlingar
För att svenskfött föl ska kunna införas i SG:s register erfordras att följande handlingar
insänts till SG:
• Ansökan om inregistrering. På ansökan ska anges hästens mor och far, kön, färg,
födelsedatum samt om hästen är tvilling.
• Beskrivning av hästens identitet utförs enligt ovan, 4.5.1, Identitet. I samband med
signalementsbeskrivningen ska hästen även chipmärkas och chipmärkningskoden
fästas på konturdiagrammet. DNA-typningsmaterial sänds till av SG anlitat
laboratorium. Identifiering genom signalementsbeskrivning och DNA-typning bör
göras innan fölet avskiljs från modern.
• Språngsedel utfärdad av ansvarig organisation i det land där hingsten står uppstallad.
På språngsedeln intygar hingsthållaren att betäckningen skett narturligt och att man
inte använt sig av insemination, embryotransfer, äggtransplantation, kloning eller
annan form av genetisk manipulation.
4.4.3. Ägarskap
Uppgifter om hästdjurets ägarskap kan styrkas genom SG:s blankett Försäljnings- och
förhyrningsanmälan i original eller kopia av köpekvitto, överlåtelseavtal, gåvobrev eller
liknande, såvida det inte är uppfödaren som äger hästen. Handlingen ska omfatta uppgift om
köpare, säljare, hästens namn och försäljning- eller överlåtelsedatum. Köpeskillingen behöver
ej anges. Om köpekvitto, överlåtelseavtal, gåvobrev eller liknande saknas ska ägandet intygas
av två ojäviga personer.
4.5 Komplettering
Då en icke komplett ansökan inkommer begärs kompletterande uppgifter in. Skulle
ingen komplettering inkomma inom tre månader begärs på nytt en komplettering.
4.5.1 Avslut av ej kompletta ansökningar
Inkommer ingen komplettering inom en månad efter det att andra begäran om
komplettering skickats avskrivs ärendet. Inkomna handlingar arkiveras av SG.
4.6. Identitetsnummer
UELN-nummer (registreringsnummer) består av totalt 15 tecken, varav de tre första är koden
för rasen i registerlandet, de tre följande står för i vilket land hästen är född därefter följer ett
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datasatt löpande nummer som sedan avslutas med T (thoroughbred) som innebär att hästen är
ett engelskt fullblod.
4.7. Uppfödare
En hästs uppfödare är den fysiska eller juridiska person som vid hästens födelse var hos
SG registrerad ägare till hästens moder.
4.8. Hästens namn
SG har rätt att neka föreslaget namn om det finns synnerliga skäl för detta. Namnbyte på
redan registrerad häst får ske om denne inte startat i offentlig löpning. Regler för namngivning
finns i SRG 2 kap 19-24 §§.
4.9. Överensstämmelse med originalstambok
SG:s system för registrering av galopphästar följer bestämmelserna i en internationell
överenskommelse, International Agreement on Breeding, Racing and Wagering
https://www.horseracingintfed.com/Default.asp?section=IABRW&area=0 till vilken Sverige
är anslutet.
4.10. Krav för registrering
Med engelskt fullblod förstås häst införd i eller berättigad att införas i the General Stud Book
eller annan av erkända och godkända stuteriböcker enligt internationella Stambokskommittén.
För att häst ska kunna införas i Stamboken (Svensk Stuteribok för Fullblod) krävs att
nedanstående förutsättningar uppfylls:
a) Hästen måste vara resultatet av en parning mellan en hingst och ett sto, som är registrerade
som engelska fullblod i Stamboken, eller i av Internationella stambokskommittén ISBC
(International Stud Book Committee) erkänd och godkänd stambok, eller som i stamtavlans
samtliga linjer och led härstammar på hästar som registrerats sålunda eller
b) Hästen måste i sin stamtavla kunna uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar
med hästar i kategorin som definierats under ovan, inklusive den korsning som den själv
alstrats genom.
SG:s register är som framgår av Registrerings- och Licensreglementet upplagt för.
1. Engelskt fullblod
Svenskuppfödda, svenskfödda och importerade hästar. För definition av svenskuppfödd resp.
svenskfödd se SRG 2 kap 13-14 §§.
2. Non Thoroughbred Register enligt International Agreement on Breeding, Racing and
Wagering Article 13.
https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&area=0
Svenskuppfödda, svenskfödda och importerade hästar som uppfyller kraven för Non
Thoroughbred Register finns i en bilaga till stamboken.
Anmälan om registrering av svenskuppfödd/svenskfödd häst ska snarast efter hästens födelse
sändas till SG. Inkommer sådan anmälan senare än 31 december året efter hästens födelse,
kan SG endast undantagsvis, och efter prövning av det enskilda fallet, medge registrering.
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Hingsten ska ha betäckningstillstånd av ansvarig organisation för betäckningsåret.
Hingsthållares uppgiftsskyldigheter finns i SRG 6 kap 13-14 §§.
Då samtliga handlingar finns hos SG utfärdas identitetshandling. Denna översänds till ägaren.
Häst som avlats genom insemination, embryotransfer, äggtransplantation, kloning eller annan
form av genetisk manipulation, kan inte införas i Svensk Stuteribok för Fullblod och inte
heller registreras av SG.
För att importerad häst ska kunna införas i SG:s register erfordras att följande handlingar
insänts till SG:
• Ansökan om inregistrering inklusive konturdiagram. Beskrivning av hästens identitet
utförs enligt ovan, 4.5.1, Identitet.
• Exportcertifikat och DNA-profil.
• Hästens pass.
4.11. Andra för Stamboken godkända raser
För att vara berättigad att införas i Stamboken ska häst tillhöra kategorin "engelskt fullblod".
Stamboken grundar sig på hingsthållarnas insända språngrullor med uppgifter om
betäckningar samt följande års rapporter om betäckningsresultat. Registreringarna bygger
dessutom på stoägarnas uppgifter om fölning samt språngsedel, signalementsbeskrivning och
blod-/DNA-typning.
• Hästar som ej uppfyller kraven för denna kategori får inte införas i Stamboken. Hästar
som i framtiden skulle kunna anses kvalificerade att föras över till den godkända
stamboken kan under vissa förutsättningar registreras i Non Thorougbred Register (se
Article 13 International Agreement on Breeding, Racing and Wagering).
https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&area=0
• Non Thoroughbred Register (NTR) hålls för att möjliggöra överförandet av
galopphästar till fullblodsstatus genom att använda åtta-ledsprocessen som syftar till
ett slutgiltigt godkännande hos International Stud Book Commmitte (ISBC).
• Kriterierna för att acceptera hästar i NTR är följande:
• Det får inte ha förekommit någon artificiell befruktning vid något tillfälle i hästens
stamtavlas åtta senaste led.
• Antingen fadern eller modern måste vara införd i Stamboken, den andra föräldern
måste vara införd i NTR.
• En häst som importeras från eller exporteras till annat land kan enbart föras in i
registret om exporterande och omporterande organisation är överens om detta.
• Stamtavlan ska på såväl moderns som faderns sida innehålla hästar som har visat
resultat i lopp öppna för fullblod för att garantera överensstämmelse med fullblod.
4.12. Principer för överföring till Stambok
En häst kan bli överförd från Non Thoroughbred Register till Stamboken endast om samtliga
av följande krav kan uppfyllas:
1) Hästen måste i sin stamtavla uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar med
engelska fullblodshästar, inklusive den korsning som den själv alstrats genom
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2) Hästen kan i sin härstamning, både i sin engelska fullblodslinje och även den icke
godkända fullblodslinjen visa sådana tävlingsprestationer enligt bestämmelserna i
International Agreement on Breeding and Racing,
(https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&area=0) i galopptävlingar
mot engelska fullblod, att det motiverar en upptagning i Stamboken.
3) Överföringen har godkänts av den Internationella Stuteribokskommittén.
4.1. Lagring av underlag
Registreringsbeslut och beslutsunderlag arkiveras hos SG i minst 35 år.
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