Propositioner för
AVELSVÄRDERING SAMT BRUKSPROV FÖR SVENSKA RIDPONNYHINGSTAR
Grevagården Hästsportcenter, Skövde
25-26 mars 2017
1.ALLMÄNT:
Fullständigt regelverk angående hingstpremieringar finns i Avelsföreningen Svensk Ridponnys
(ASRP) Hingstreglemente. Detta reglemente finner du på ASRPs hemsida, www.asrp.se där finns
även anvisningar för bruksprovets olika delar.
Följande röntgenbilder ska medfölja anmälan till bruksprovet:

Bakknä b.b.: LM-proj, (Lat- Med = sidoprojektion) med väl definierbara
ledrullar på femur, övre del av tibia samt minst 2/3 e delar av patella
synlig.Hasleder b.b.: PALMO-proj, (= posterior-anterior, lat- med, sned
projektion) med väl definierbara ledrullar på talus samt så sned att tibias mellersta
ås är väl synlig.
Röntgenbilderna får vara tagna tidigast 1/7 det år hingsten fyller två år. Hingsten måste vid röntgen
vara chipmärkt. Bilderna måste vara ASRP tillhanda senast den 10/4, hingst är inte godkänd före att
bilderna är granskade av AVNs veterinär. De bilder som är inskickade i samband med anmälan är
granskade före förrättningen. Bilderna skickas till Maria Fernström Isala 1 790 23 Svärdsjö för
vidarebefordran till AVNs veterinär.
I syfte att förhindra smittspridning av Contagious Equine Metritis (CEM) – smittsam
livmoderinflammation har följande kontrollprogram beslutats av ASRPs styrelse. Hingstarna skall
genomgå ett CEM-test med negativt resultat innan betäckningstillstånd och licens erhålles. Följande
hingstkategorier berörs:
- Hingstar importerade efter 1 juli 1994
- Hingstar som importerats som föl eller unghingstar före 1 juli 1994.
Kopia på CEM-resultatet sändes till Anette Huldte'n, Starby ängars väg 121, 26295 Ängelholm
Licens kommer inte att sändas ut förrän full härstamningsverifiering är klar dvs hingsten är DNAtestad mot både fader och moder. Detta tar en viss tid, därför kan hingstägaren DNA-testa hingsten
samt modern före förrättningen.
2. AVELSVÄRDERING samt BRUKSPROV
Avelsvärderingsnämnd:
Ordförande:
Ledamot:

Veterinär/ledamot:
Markdomare:
Gångarter:
Löshoppning:
Uppsutten hoppning:
Testryttare:
Gångarter:
Hoppning:
Övriga ansvariga:
Bedömningsledare:

Hans Wallemyr
Viveka Karlestrand

Malena ”Mulle” Behring
Marie Knutsson
Harald Jönsson
Harald Jönsson
Caroline Darcourt
Barbro Wiengren
Maria Fernström även förfrågningar 073-0663030

3. ANMÄLAN OCH AVGIFT
Anmälningsavgift:
Klass 1: Hingst 3 år
Hälsobedömning + exteriörbedömning + galopp + löshoppning:
Klass 2: Bruksprovshingstar
Hälsobedömning+ exteriörbedömning + galopp + gångartsprov + ridbarhetsprov +
uppsutten hoppning:
Klass 3: hingstar befriade från bruksprov enligt rasvisa krav

1 700 kr.
2 700 kr
1 700 kr

Anmälan och avgiften skall vara ASRP tillhanda senast 13 februari 2017. Hingsten är inte anmäld
förrän både anmälan och avgift inkommit. Anmälan före den 14 februari endast via blå basen.
http://www.xn--blbasen-fxa.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2017027 Anmälningsavgiften
insättes på Avelsföreningen Svensk Ridponny: pg 781485-8 märk inbetalningen med bruksprov

och ponnyns namn och registreringsnummer.
Efteranmälning mottages tom den 24 februari 2017 i mån av plats till förhöjd avgift (+1000 kronor).
Efteranmälan skickas till Maria Fernström Isala 1 790 23 Svärdsjö
Bilagor: Verifierade uppgifter om utställnings-, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som
ägaren önskar åberopa. Skickas de vid senare tillfälle kan de ej garanterat komma hingsten tillgodo.
För importerade hingstar gäller också att skicka officiell dokumentation rörande avelsvärdering,
bruksprov, blodtypning/DNA-resultat, övriga meriter mm. Dokumentationen skall även på ett korrekt
sätt vara översatt till svenska eller engelska.
Skickas till Maria Fernström Isala 1 790 23 Svärdsjö, senast vid anmälningstidens utgång

4. VILLKOR FÖR ANMÄLD HINGST
-

-

Hingstägaren medger att hans personuppgifter får publiceras på ASRPs och Svenska
Hästavelsförbudets (SH) hemsidor och därmed medger undan från
personuppgiftslagen(1998:204).
Hingstägaren är medveten om att han inte kan ställa ekonomiska anspråk på ASRP, SH eller
någon annan av dess medlemsföreningar av resultat i avelsvärderingen eller eventuella
felaktigheter i den samma.
Hingstägaren är medveten om att varken avelsvärderingsnämnden eller i förekommande fall
aktuella remissinstanser och inte heller ASRP eller SH ansvarar om uppgifter om skyddande
affärs och driftsförhållande som veterinär kan komma att lämna till obehörig person.
Hingstägaren förbinder sig dessutom att om ägande rätten till hingsten eller dagen för denna
anmälan till avelsvärdering övergår till annan person omedelbart till ASRP lämna uppgifter är
om samt upplysa den nya ägaren att han genast ska lämna medgivande av det slag som anges i
första och andra stycket vid äventyr att avelsvärderingsnämnden kan komma att avvisa
framställningen om besiktning.
Hingstägaren är medveten om att han ställer hingsten till förfogande att genom föra moment
enligt hingstreglementet. Det ankommer på hingst ägaren själv att bryta provet om den så
bedömer och därmed är och därmed är provet/bedömningen ej fullföljt.

-

5. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Bokning av boxplats och boende på Ryttarhotell: grevagarden@telia.com
Gevagårdens Hästsportcenter hemsida: http://www.grevagarden.se/
GPS koordinater
Lat: N 58º 18' 40.21"
Long: E 013º 49' 14.30"
Grevagården 1, Sjogerstad, 541 93 Skövde

OBS Hjälm skall bäras under samtliga moment, gäller även medhjälpare!
Minderårig ryttare och/eller visare ska även ha säkerhetsväst.
Medtag egna medhjälpare vid löshoppningen.
6. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
1. Vid inställd förrättning p g a force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
2. Vid återbud pga skada eller sjukdom på hingsten, återbetalas halva avgiften om återbudet
anmäls till ASRP före förrättningen. Veterinärintyg erfordras.
3. Vid övriga fall än som ovan nämnts under punkt 1 och 2 återbetalas ej anmälningsavgiften.
4. Hingst för vilken full anmälningsavgift ej är erlagd tillåts ej tillträde för visning.
5. Rätt till ändringar förbehålles arrangören
6. Katalog över anmälda hingstar och tidsschema kommer endast att läggas ut på ASRPs
hemsida
7. Det åligger ägare till anmäld hingst att vid anmälan meddela ASRP om jäv föreligger
beträffande domare och/eller testryttare
Övriga upplysningar kan erhållas Maria Fernström 073/0663030

7.ANNONSERING i Avelsvärderingskatalogen
Pris för helsida 300kr insätts på pg 781485-8 märk inbetalningen med bruksprov och annonsörens namn
Färdig annons A4 format, word eller som bild mailas jettehansen@telia.com senast 15 februari.

