Svensk Galopps avelsprogram – engelska fullblod
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1. Avelsmål och antal aveldjur
SG:s Strategidokument slår liksom tidigare beslutade dokument fast att svenskuppfödda
fullblod ska utgöra basen för SG:sport. Målet är hållbarare hästar och närma oss internationell
standard. Genom ett ökat internationellt utbyte ska kvaliteten på svenskuppfödda
fullblodshästar höjas.
SG främjar ägande och uppfödning av svenskfödda fullblod genom olika stödåtgärder såsom
uppfödarpremier och hästägarpremier.
Ägande och uppfödning av svenskuppfödda fullblod förutsätter långsiktighet och
förutsägbarhet och hänsyn beaktas särskilt för detta vid resursfördelning. SG:s program och
prioriteringar uppmuntrar till ständig utveckling av avelns kvalité.
2018 betäcktes 210 fullblodsston i Sverige och 65 svenskregistrerade ston betäcktas
utomlands. Betäckningstillstånd utfärdades till 19 hingstar varav 15 avelsvärderade hingstar
och 4 ej avelsvärderade hingstar.

2. Rasbeskrivning
Avelsurvalet grundar sig på prestationer och inte rasspecifik exteriör. Mankhöjd och andra
fysiska detaljer kan skilja sig ganska mycket från häst till häst.
Det engelska fullblodets särdrag
Det engelska fullblodet är en lättare varmblodshäst med eleganta harmoniska linjer.
Det är exteriörmässigt en välproportionerlig häst.
Höjd
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Höjden kan variera mellan omkring 150 och 175 cm i mankhöjd. Vanliga färger är brun eller
mörkbrun, fux, svart, gråskimmel men även andra färger förekommer.
Huvudet
Huvudet ska vara välproportionerat och inte alltför stort. Det ska vara väl ansatt, ädelt med
välproportionerade öron, stora och livliga ögon, stora näsborrar samt tunna läppar. Vad gäller
profilen är det är vanligast med en rak nosprofil men även konkav och konvex förekommer.
Hals
Halsen bör vara lång, välskapt, väl ansatt och rak eller något lätt böjd. Manken bör vara väl
markerad och välformad, ryggen kan vara kort eller lång, länderna väl ansatta vid korset
vilket i sin tur kan vara plant eller stupande. Svansen bör vara högt ansatt.
Bröstkorg och bogar
Bröstkorgen ska vara djup. Bogarna ska vara välliggande, välformade och muskulösa ben
med stora välformade leder, långa underarmar, korta och ofta något tunna skenor, starka och
väl åtskilda senor.
Övrigt
Huden på ett fullblod ska vara tunn och ha synliga ytliga ådror. Fullblodshästen är världens
bästa kapplöpningshäst. Många av världens bästa ridhästar är också fullblod eller på något sätt
influerad av dessa. Galoppen som har varit rasens avelsändamål sedan 1700-talet, är lätt,
vägvinnande och energisk med gott bakbensarbete.

3. Avelsvärdering
3.1. Avelsvärdering av hingstar
Dessa plan- och riktlinjer tillämpas vid avelsvärdering av hingstar som tillhör engelsk
fullblodsras och som ska användas i avel för att producera tävlingshästar för galoppsporten.
Avelsvärderingen syftar till att ge information om avelshingstarna för att förbättra kvaliteten
och brukbarheten på hästar som används i svensk galoppsport. Avelsurvalet grundar sig på
prestationer. Avelsvärderingen är inte obligatorisk.
En hingst får avelsvärderas endast om den är intagen eller får intas i något av de register hos
SG, som anges i SRG 2 kap 8. Hingst som avelsvärderas ska vara lägst 3 år vid
avelsvärderingstillfället.
Avelsvärderingen genomförs genom att bedöma hingstens egenskaper exteriört och
medicinskt. Bedömning görs vid en offentlig förrättning en gång per kalenderår. SG kan
besluta om extra förrättning beträffande hingst som importerats efter ordinarie
avelsvärderingstillfälle. Bedömning av hingst görs vid sammanträde med avelsvärderingsnämnden. Före sammanträdet ska hingsten genomgå besiktning, i vilken ingår en veterinärmedicinsk och röntgenologisk undersökning samt exteriör besiktning. Avelsvärderingsnämnden äger rätt att göra en ny avelsvärdering om omständigheterna ger anledning till det.
Sådan avelsvärdering får ske utan att hingst åter besiktigas, om inte avelsvärderingsnämnden
bestämmer annat. Kostnaden för avelsvärdering inklusive kostnad för publicering av
resultaten ska betalas av hingstägaren.
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3.2. Uppgifter vid bedömningen
Bedömningen ska grundas på uppgifter om hingstens:
•

•
•
•

Hållbarhet och hälsotillstånd. Hingstens status ska bedömas i förhållande till ålder och
utförda prestationer. Röntgenundersökning av haser och bakknän är obligatorisk som
grund för att påvisa eventuell osteochondros och spatt. Endoskopering av övre
luftvägar ska utföras för att kontrollera eventuell stämbandsförlamning. Nämndens
veterinära ledamot kan även kräva utökad röntgenundersökning.
Exteriör. En beskrivning av hästens exteriör görs. Mankhöjd och skenbensomfång
anges. Särskild vikt läggs vid benens korrekthet och hovarnas form och kvalitet.
Eventuella defekter. Olika defekter, skador eller avvikelser från det normala noteras
genom att ange vilka defekter som är direkt diskvalificerande för avel och vilka som
kan vägas upp av andra meriter men rapporteras i avelsvärderingsbeviset.
I de fall hingsten har avkommor ska antal avkommor, antal startande avkommor, antal
vinnare och antal segrar, avkommornas totala prissumma samt Black Type-vinnare
anges.

3.3. Avelsvärderingsnämndens omdöme
Ett skriftligt omdöme över visad hingst ska senast 30 dagar efter förrättningen sändas till
hingstägaren, varvid ska anges hur överklagande till SG:s besvärsnämnd kan ske.
Avelsvärderingsnämndens beslut får överklagas av hingstägaren hos SG:s besvärsnämnd för
avelsvärdering. Ett överklagande ska göras skriftligen och vara SG:s kansli tillhanda inom 30
dagar från den dag då klaganden skriftligen underrättades om beslutet. Annars avvisas
överklagandet av besvärsnämnden.
Ett skriftligt omdöme utfärdas efter varje bedömning. I detta ska framgå hingstens identitet,
härstamning, exteriörbeskrivning, sammanställning av egna och eventuella avkommors
tävlingsresultat. Omdömet ska också innehålla uppgifter om utfärdare, plats och datum för
värderingen. Avelsvärderingsbeviset i original ska lämnas till den nya ägaren vid överlåtelse.
Kopia av beviset ska arkiveras på SG:s kansli. Omdömet publiceras på SG:s hemsida
www.svenskgalopp.se.
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