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Avkommors meriter – Poäng
Vid beräkning av förärvningspoäng får stoet tillgodoräknas endast en delpoäng för varje avkomma.
Häst som erhållit diplom som treåring och därefter erhållit diplom vid Kvalitetsbedömning from 2006
(alt. placerat sig bland de 25 % bästa vid kvalitetsbedömning tom 2005), erhåller en extra
förärvningspoäng.
Häst som tilldelats diplom och därefter placerat sig i lägst Msv B dressyr alt. 1,30 hoppning erhåller
en extra förärvningspoäng.
Poäng
1 poäng

2 poäng

3 poäng

Meritkrav
 SWB-registrerad avkomma utan särskilda meriter
 Avkomma registrerad i annan stambok för varmblodiga ridhästar med typ och
prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB
 Renrasig fullblodsavkomma registrerad hos fullblodsstambok godkänd av General
Studbook
 Häst som genomfört officiell bedömning med vid lägst 3-års ålder
 B-premierat sto (t.o.m. 2012)
 Häst med godkänt resultat (min 60 %) i officiell Lätt B dressyr
 Häst med minst tre felfria 1,10 m hoppningar i Avd B (alt. plac. 1,10 m hoppning
avd. A) på officiell tävling
 Ridhäst med placering i 0,90 m fälttävlan
 Körhäst som genomfört officiell körtävling







4 poäng

5 poäng














Häst som placerats i klass I på officiell bedömning vid lägst 3-års ålder
Ridhäst med placering i officiell Lätt B dressyr
Ridhäst med placering i 1,20 m hoppning avd. A eller minst tre 0-rundor i 1,20 m
hoppning avd. B
Ridhäst med placering i 1,00 m fälttävlan
Polishäst som förtjänstfullt deltagit i polisens arbete i minst 5 år, verifierat genom
intyg.
Ridskolehäst som förtjänstfullt deltagit i regelbunden lektionsverksamhet i minst 5
år verifierat genom intyg av ridskolechef
Häst med Diplom från 3-årstest eller Kvalitetsbedömning (inkl. prestationsdiplom)
AB-premierat sto (t.o.m. 2012)
Ridhäst med placering i officiell Lätt A dressyr
Ridhäst med placering i officiell MSV C dressyr
Ridhäst med placering i 1,30 m hoppning
Häst som kvalificerat sig för Svenskt Avel- & Sportchampionat (3-6 år) i någon
disciplin, alt. Scandinavian Open (5-6 år, Falsterbo)
Körhäst med placering i nationell mästerskapsklass
Ridhäst med placering i 1-stjärnig fälttävlan
Hingst godkänd för ett-sto-licens
B-premierad hingst (t.o.m. 2012)
Hingst med kvalitetsgrad G1 eller G2
A-premierat sto
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Genomförd slutfinal i Rikskvalitetstävlan.
Häst som plcerat sig bland de 25 % bästa i Svenskt Avel- & Sportchampionat (öppen
klass) för 5-6-åringar, alt. i Scandinavian Open (5-6 år, Falsterbo)
Ridhäst med placering i officiell Msv B dressyr
Ridhäst med placering i 1,40 m hoppning avd A
Ridhäst med placering i 2-stjärnig fälttävlan
Körhäst med placering i Internationell tävling

6 poäng







AB-premierad hingst (t.o.m. 2012)
Hingst med kvalitetsgrad G
Ridhäst med placering i dressyr St Georges
Ridhäst med placering i 1,45 hoppning
Ridhäst med placering i nationell 3-stjärnig fälttävlan

7 poäng







A-premierad hingst
Elit-premierat sto
Ridhäst med placering i dressyr Intermediaire I/Svår B
Ridhäst med placering i 1,50 hoppning
Ridhäst med placering i internationell 3-stjärnig fälttävlan

8 poäng






ELIT-premierad hingst
Ridhäst med placering i internationell Svår dressyr
Ridhäst med placering i internationell 1,60 hoppning
Ridhäst med placering i internationell 4-stjärnig fälttävlan

2

