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ALLMÄNT 
För att erhålla avelsvärdesklass eller individklass  skall fullständig individprövning för Sto, hingst eller 

valack  med godkänt resultat vara genomförd.  

Individklass och Avelsvärdesklasser  kan endast erhållas av individer i Riksstambok eller Bilaga 

Riksstambok. 

Hingstar som uppnått kriterierna för avelsgodkännande men ej stambokförs in i Riksstambok eller 

Bilaga Riksstambok erhåller ingen avelsvärdesklass utan endast ett godkännande för avel. 
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1. INDIVIDKLASSER & AVELSVÄRDESKLASSER HINGST 

1.1 INDIVIDKLASSER BASERADE PÅ GODKÄND INDIVIDPRÖVNING: 

Individklass C - Går endast att erhålla fram till och med 2019-12-31 

Tilldelas hingst 4 år och äldre som fram till och med 2016 erhållit minst 40 poäng, med mist 8 på typ 

och ingen delpoäng under 7 och tilldelats 1klass. 

Individklass G2  

Tilldelas 3 årig hingst som erhållit minst 210 poäng, varav minst 70 poäng på typ och tilldelats 

1klass+STAR. Detta är en tillfällig individklass och gäller till och med det år hästen fyller fyra år. 

Individklass G1 

Tilldelas 4 årig hingst som erhållit minst 210 poäng, varav minst 70 poäng på typ och tilldelats 

1klass+STAR. Detta är en tillfällig individklass och gäller till och med det år hästen fyller fyra år. 

Individklass B 

Tilldelas hingstar 5år och äldre som erhållit minst 210 poäng, varav minst 70 poäng på typ och 

tilldelats 1klass+STAR.  

Individklass AB 

Tilldelas hingstar 7år och äldre som erhållit minst 210 poäng, varav minst 75 poäng på typ och 

tilldelats 1klass+MODEL. 

 

1.2 AVELSVÄRDESKLASSER BASERADE PÅ AVKOMMEPRÖVNING: 

För hingstar med avelsvärdesklass G2 eller G1 räknas endas avkommor efter betäckningar gjorda 

under hingstens avelsgodkännande. 

Avelsvärdesklass AB (kan tilldelas postum))   

Tilldelas hingst som uppfyller kraven för individklass C, G2, G1, B eller AB och som har lämnat 

minst en levande avkomma.  

Avelsvärdesklass A (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)   

Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdesklass C, G2, G1, B eller AB och som visat sig 

ha mycket god förärvning. För att hingst skall kunna tilldelas avelsvärdesklass A ska han 

uppnått minst 50poäng på sina första 10st visade avkommor. Avkommorna skall vara 

bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 10 avkommor är visade erhåller 

hingsten avelsvärdesklass A. 

Avelsvärdesklass Elit (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)   

Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdes C, G2, G1, B, A eller AB och som visat sig 

ha utomordentligt god förärvning. För att hingst skall kunna tilldelas avelsvärdesklass Elit ska 

han uppnått minst 70poäng på sina första 10st visade avkommor, varav minst 1 avelsgodkänd 

Hingst. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 

10 avkommor är visade erhåller hingsten avelsvärdesklass Elit. 

Avelsvärdesklass Super Elit (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)   

Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdes C, G2, G1, B, AB, A eller Elit och som visat 

sig ha extraordinärt god förärvning. För att hingst skall kunna tilldelas avelsvärdesklass Super 

Elit ska han uppnått minst 90poäng på sina första 10st visade avkommor, varav minst 1 livstids 
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avelsgodkänd Hingst. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen 

uppnåtts innan 10 avkommor är visade erhåller hingsten avelsvärdesklass Super Elit. 

Avelsvärdesklass D 

Tilldelas hingst som har en avelsvärdesklass men som visats mindre god förärvning.  

Uppnås inte minst 20poäng på de första 10st visade avkommorna rekommenderas hingsten ej 

för avel. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. 

Övrigt 

• Om hingst ej uppnått avelsvärdesklass A, Elit eller Super Elit med hjälp av sina första 10 

visade avkommor multipliceras antalet avkommor samt poängkrav med 1,5 för att 

uppnå respektive klass.  

• Med levande avkomma menas minst nio dygn gammalt föl. Om fölet därefter dött skall 

veterinärintyg kunna bekräfta att fölet för sin ålder varit normalt utvecklat och av 
godtagbar kvalitet. 

2. INDIVIDKLASSER & AVELSVÄRDESKLASSER STO 

2.1 INDIVIDKLASSER BASERADE PÅ INDIVIDPRÖVNING: 

Individklass C - Går endast att erhålla fram till och med 2019-12-31 

Tilldelas sto 3 år och äldre som fram till och med 2016 erhållit minst 35 poäng. 

Individklass B2 

Tilldelas Sto 3år och äldre som erhållit 190-209 poäng, minimum 65 på typ och minst 6 på hovskägg, 

eller lika 1a klass men under 6 på hovskägg, 2:a klass. 

Individklass B1 

Tilldelas Sto 3år och äldre som erhållit 210 poäng, minimum 65 poäng på typ och minst 6 på 

hovskägg, 1:a klass 

Individklass B 

Tilldelas Sto 3år och äldre som erhållit 210 poäng, minimum 70 poäng på typ och minst 7 på 

hovskägg, 1:a klass+STAR 

Individklass AB 

Tilldelas Sto 7år och äldre som erhållit minst 210 poäng, varav minst 75poäng på typ, 7 poäng på 

hovskägg och tilldelats 1klass+MODEL. 

 

2.2 AVELSVÄRDESKLASSER BASERADE PÅ AVKOMMEPRÖVNING: 

Avelsvärdesklass B (kan tilldelas postum))   

Tilldelas sto som uppfyller kraven för individklass C, B2, B1, B eller AB och som har lämnat 

minst en levande avkomma.  

Avelsvärdesklass AB (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)   

Tilldelas sto som uppfyller kraven för individklass C, B2, B1, B eller AB och som har lämnat 

minst en 1:a klass avkomma. . Avkomman skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. 

Avelsvärdesklass A (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)   

Tilldelas sto som uppfyller kraven för individklass C, B2, B1, B, AB eller avelsvärdesklass AB och 

som visat sig ha mycket god förärvning. För att sto skall kunna tilldelas avelsvärdesklass A ska 

hon uppnått minst 20poäng på sina första 6 visade avkommor. Avkommorna skall vara 
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bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 6 avkommor är visade erhåller 

stoet avelsvärdesklass A. 

 

Avelsvärdesklass Elit (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)   

Tilldelas sto som uppfyller kraven för individklass C, B2, B1, B, AB eller avelsvärdesklass AB eller 

A och som visat sig ha utomordentligt god förärvning. För att sto skall kunna tilldelas 

avelsvärdesklass Elit ska hon uppnått minst 30poäng på sina första 6 visade avkommor. 

Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 6 

avkommor är visade erhåller stoet avelsvärdesklass Elit. 

Avelsvärdesklass Super Elit (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)   

Tilldelas sto som uppfyller kraven för avelsvärdesklass C, B2, B1, B, AB eller avelsvärdesklass 

AB, A eller Elit och som visat sig ha extraordinärt god förärvning. För att sto skall kunna tilldelas 

avelsvärdesklass Super Elit ska hon uppnått minst 50poäng på sina första 6 visade avkommor. 

Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 6 

avkommor är visade erhåller stoet avelsvärdesklass Super Elit. 

Avelsvärdesklass D 

Tilldelas sto som har en avelsvärdesklass men som visats mindre god förärvning.  

Uppnås inte minst 5poäng på de första 6st visade avkommorna rekommenderas stoet ej för 

avel. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. 

Övrigt 

• Om stoet ej uppnått avelsvärdesklass B, AB, A, Elit eller Super Elit med hjälp av sina 

första 6 visade avkommor multipliceras antalet avkommor samt poängkrav med 1,5 

för att uppnå respektive klass.  

• Med levande avkomma menas minst nio dygn gammalt föl. Om fölet därefter dött skall 
veterinärintyg kunna bekräfta att fölet för sin ålder varit normalt utvecklat och av 

godtagbar kvalitet. 

3. AVKOMMEPRÖVNING 
 
Endast officiella resultat från avelsvärderingar/exteriörbedömninar/utställningar som är 

avelsvärdes grundande för föräldradjuren skall räknas. Dessa skall vara arrangerade eller 
sanktionerade av inom EU godkänd avelsorganisation.  
Uppgifter om avkommor i utlandet, vars officiella resultat dokumenterats av inom EU godkänd 
avelsorganisation skall så långt som möjligt ingå i bedömningsunderlaget. 
I avkommeprövningen skall ingå en kontroll och bedömning av om avkommorna är bärare 

av sådana defekter som medför lidande. 

Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. 

3.1 AVKOMMEPOÄNG 
Föräldradjuren får enbart tillgodoräkna sig ett resultat per avkomma från avelsvärdering eller 

avelsvärdesgrundande arrangemang. 

Om avkomman skulle uppnå en kategori som ger högre poäng räknar man alltid den högsta 

poängen. 

Avkomma som kasseras för defekt kan inte tilldela föräldradjur några poäng. 

 

Avkomma  Poäng  

Livstidsgodkänd MODEL Hingst 25 

Livstidsgodkänd Hingst 
MODEL Sto, valack, hingst 

20 
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Avelsvärderad/exteriörbedömd  
1klass + STAR/STER sto, valack, hingst 
3års Diplom på 50p skala 

10 

1klass sto, valack, hingst 
Diamant, Guld sto, valack, hingst 

5 

 

4. INDIVIDKLASS VALACK 
Individklass C 

Tilldelas valack 3år och äldre som erhållit minst 180poäng, och tilldelats 2:a klass eller 1:a klass 

Tilldelas valack 3 år och äldre som fram till och med 2016 erhållit minst 35 poäng. - Går endast att 

erhålla fram till och med 2019-12-31 

Individklass B 

Tilldelas Valack 3år och äldre som erhållit 210 poäng, minimum 70poäng på typ, minimum 6,5 på 

hovskägg och tilldelats 1a:klass+STAR 

Individklass AB 

Tilldelas Valack 7år och äldre som erhållit minst 210 poäng, minimum 75poäng på typ, minimum 6,5 

på hovskägg och tilldelats 1klass+MODEL. 

5. PRESTATIONSKLASS  STO, HINGST OCH VALACK 
Prestationsklass  IV 

Tilldelas sto, hingst och valack som innehar individklass och  som uppnått minst 3 poäng enligt 

nedanstående tabell. 

Prestationsklass III 

Tilldelas sto, hingst och valack som innehar individklass och som uppnått minst 15 poäng enligt 

nedanstående tabell.  

Prestationsklass  II 

Tilldelas sto, hingst och valack som innehar individklass och som uppnått minst 30 poäng enligt 

nedanstående tabell.  

Prestationsklass  I 

Tilldelas sto, hingst och valack som innehar individklass och som uppnått minst 60 poäng enligt 

nedanstående tabell.  

 

Individuella resultat  Poäng  

Officiell tävling med placering* 5 

Genomförd tävling/Clear round* 1 

Godkänt Bruksprov vid 
avelvärdering/exteriörbedömning 

3 

 
*officiell lokal, regional eller nationell tävling inom disciplinerna dressyr, hoppning, fälttävlan, 

distans, körning eller western. Tävlingen skall vara fullständigt genomförd med godkänt resultat. 

Ägaren ansvarar själv för att resultat tillställs STS registrator. Resultat skall vara styrkt genom 

utdrag ur resultatlista eller TDB. 

 

 


