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1. Allmänt 

ASVH Service AB är en av Jordbruksverket godkänd avelsorganisation.  

ASVH Service AB registrerar och stambokför hästar berättigade till införande i stambok för Svenskt Varmblod 

i Sverige. ASVH Service AB är helägt av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen – numera SWB, som 

sedan dess bildande 1928 ansvarar för ”Rasstambok för Ädla Hästar i Sverige”, sedermera ”Riksstambok för 

Svenska Varmblodiga Hästen”. I Sverige och internationellt utgör ASVH Service AB 

moderstamboksorganisation för svenskt varmblod.  

ASVH Service AB, hädanefter benämnt ”SWB”, verkar i enlighet med av Jordbruksverket antagna Plan- och 

Riktlinjer och Avelsprogram för sin verksamhet. SWB äger rätt att avelsvärdera hingstar och ston för 

Riksstamboken för Svenska Varmblodiga Hästen, varvid avelsvärderade hästar graderas med avseende på 

egna egenskaper och prestation samt i förekommande fall avkommornas egenskaper och prestation. 

Deltagandet i av SWB anordnad avelsvärderande aktivitet är frivilligt, men utgör tillsammans med sportsliga 

meriter grund för ovan nämnda gradering.  

SWB är en öppen stambok, vilket innebär att såväl SWB-hästar som hästar från andra stamböcker för 

varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB kan bli föremål för 

avelsvärdering. Vid bedömning av meriter från andra förbund skall enskild tillämpning av angivna 

prestationskrav ske med avseende på olikheter i varje lands avelsvärderingssystem.  

Med SWB-licensierad hingst avses i detta regelverk hingst som det aktuella betäckningsåret hade 

ordinarie hingstlicens eller ett-sto-licens för SWB. 

 

ASVH Service AB har huvudansvaret för att verksamheten sker i enlighet med följande bestämmelser: 

• Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:8) om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som 

används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur 

• Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:31) om avelsarbete samt EU-kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 om fastställande av tillämpningsföreskrifter 

för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad 

gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar 

för dessa djur 

• Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:13) och allmänna råd om registrering, godkännande, 

spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa 

• 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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2. Avelsvärderingens grunder 

SWBs avelsvärdering av ston grundas på härstamningskontroll, individprövning samt i förekommande fall 

avkommeprövning. Individprövning med kvalitetsgradering sker genom en sammanvägd bedömning av 

individens härstamning, prestationer och exteriör (se kap. 6). Avkommeprövning med kvalitetsgradering 

kan ske när ett fastställt antal avkommor uppnått bedömningsbar ålder (se kap. 7). 

Information för avelsvärdering erhålls genom resultat från inhemska och utländska unghästbedömningar och 

officiell tävlingsstatistik. 

Inom landet svarar SWB eller de till SWB anslutna regionala avelsföreningarna inklusive Swede Horse AB för 

härstamningskontroll, bruksprov, föl- och unghästbedömningar samt avelschampionat för unga hästar. För 

tillgodoräknande av utländska resultat skall dessa vara officiellt erkända av respektive 

stamboksorganisation/ridsportförbund. 

Avelsvärderande bedömningar för ston i SWB-avel är Unghästtest (tidigare 3-årstest) för 3- och 4-åriga 

hästar samt Ridhästtest (tidigare Kvalitetsbedömning) för 4-åriga och äldre hästar. Äldre ston har möjlighet 

att exteriörbedömas i samband med fölbedömning. Bedömningen ska vara officiell och genomförd enligt 

gällande bedömningsreglemente och med av SWB godkända domare. 

Individprövning av ston omfattar härstamning, exteriör, och prestation vid avelsvärderande bedömningar 

och/eller tävling samt i förekommande fall hälsotillstånd. 

Avkommeprövning av ston grundas på avkommors verifierade resultat enligt bilaga 2. 

Avelsindex för ston beräknas baserat på stoets egna, och släktingars, resultat i officiell tävling (lägst regional 
nivå) och SWBs unghästtest enligt BLUP Animal Model på samma sätt som för avelshingstar (se SWBs 
hingstreglemente). Avelsvärde i form av index publiceras för ston som antingen själv individprövats eller haft 
minst en individprövad avkomma. 
Utförlig information om SWBs avelsindex finns på www.swb.org/avelsindex. Alla hästars avelsindex finns 

publicerade på www.blup.se  
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3. SWBs Stambok 

Samtliga hästar som registreras av ASVH Service AB kommer automatiskt att hamna i Riksstambok för 

Svenska Varmblodiga Hästen, hädanefter kallad ”stamboken” eller ”SWBs stambok”. 

3.1. Stambokens indelning 

Stamboken består av ett Huvudavsnitt, kallad Grundstambok och en Bilaga. Grundstamboken och Bilagan är 

indelad i olika avdelningar. Hästens härstamning och meriter avgör om och i vilken del av stamboken den ska 

införas.  

I Grundstamboken införs renrasiga hästar med fullständig härstamning i minst tre led samt hästar med vissa 

brister i härstamningen på mödernet, men där modern uppfyller högt ställda prestationskrav (se kap 3.1.3.). 

Hästar i avdelning IV ska vara renrasiga där även fadern måste vara renrasig men ej uppfyller kravet på 

godkännande. 

I bilagan införs hästar med ofullständig/ej godkänd härstamning men vars avkommor har möjlighet att 

”klättra” i stamboken. Även bilagan är indelad i olika avdelningar: Registeravdelning I och II. Hästens 

härstamning avgör i vilken del av stambokens bilaga den ska införas. 

En hästs avkommor kan avancera uppåt i stambokens avdelningar beroende på meriter och härstamning. Se 

Bilaga 1, ”Klättra i SWBs stambok”. 

Vid registrering av föl/häst som tidigare inte är registrerad någonstans, måste härstamningen verifieras med 

hjälp av DNA-analys. 

I normalfallet ska hästar registreras och införas i stamboken som föl innan det avvants från sin moder. Hästar 

kan dock registreras även efter detta om särskilda skäl föreligger. Häst från annan stambok införs i den 

avdelning av stamboken för vilken den uppfyller kriterierna, med hänsyn till härstamning, meriter, utländsk 

registreringshandling och ev. avelsvärderingsbevis. 

3.1.1. Grundstambok Avdelning I 

Häst fallen efter SWB-licensierad hingst och undan SWB-registrerat sto med SWB-licensierade hingstar i 

ytterligare två led bakåt i härstamningen/undan sto av varmblodig ridhästras med typ och prestation som 

samstämmer med avelsmålen för SWB och som av SWB bedöms likvärdig med övriga hästar intagna i 

Grundstambok avd. I, baserat på härstamning och prestationer. 

Alternativt häst som inte är grundregistrerad som SWB men som är av varmblodig ridhästras med typ och 

prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB och som av SWB bedöms likvärdig med övriga hästar 

intagna i Grundstambok avd. I, baserat på härstamning och prestationer.  

Hästar som grundregistreras i SWBs Grundstambok avd. I får automatiskt tillägget (SWB) till namnet. 

Raskod för renrasig häst d.v.s. 04 (grönt papper - löpnummer fr.o.m. 1001.) 

3.1.2. Grundstambok avd. II 

Häst fallen efter SWB-licensierad hingst, men som p.g.a. mödernet ej uppfyller härstamningskraven för 

Grundstambok avd. I. Dock är morfar och mormorsfar av varmblodig ridhästras med typ och prestation som 

samstämmer med avelsmålen för SWB. 
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Raskod för renrasig häst d.v.s. 04 (vitt papper - löpnummer fr.o.m. 6001) 

3.1.3. Grundstambok avd. III 

Häst fallen efter SWB-licensierad hingst och undan moder som ej uppfyller härstamningsmässiga krav men 

som är införd i Riksstambok avd. II (t.o.m. 2012).  

eller undan moder som inte uppfyller kraven på SWB-licensierade hingstar i två led bakåt i härstamningen, 

men har prestationer (fr.o.m. 2013): 

Ett av följande härstamnings- och prestationskrav ska uppfyllas för modern: 

Alternativ 1; 

Stoet skall ha känd fader och moder. En av dessa skall vara införd i Grundstambok avd. I. Antingen fader eller 

moder skall tillhöra varmblodig ridhästras, xx, ox eller x i tre led. Dessutom skall stoet ha placerat sig i Svår 

dressyr eller hoppning lägst 1.50 m eller 1-stjärnig internationell fälttävlan, alternativt ha minst två 

avkommor placerade i Svår dressyr eller hoppning lägst 1,50 m, eller 1-stjärnig internationell fälttävlan. 

Alternativ 2; 

Stoet skall vara efter SWB-licensierad hingst och känd morfader tillhörande varmblodig ridhästras, xx, ox 

eller x. Dessutom skall stoet ha placerat sig i Msv B dressyr eller 1.40 m hoppning avd A. 

Raskod 54 (gult papper - löpnummer fr.o.m. 1001). 

3.1.4. Grundstambok avd. IV 

Häst fallen efter ej godkänd avelsvärderad hingst (Avelsvärdeklass EJ och Kass), där språngrulla är löst hos 

SWB eller ej avelsvärderad hingst, registrerad i Grundstambok avd. I för vilken språngrulla är löst hos SWB. 

Fader och moder av varmblodig ridhästras och härstamning i enlighet med kraven för grundstambok avd. I. 

Fader, moder och avkomma måste vara DNA-testade.  

Raskod för renrasig häst d.v.s. 04 (grått papper - löpnummer fr.o.m. 8201). 

3.1.5. Registeravd. I 

Häst (korsningshäst) fallen efter SWB-licensierad hingst, men där moderns härstamning/rastillhörighet och 

meriter ej berättigar till införande i SWBs Grundstambok avd. I-IV.  

Raskod: 54 (grått papper - löpnummer fr.o.m. 9001). 

3.1.6. Registeravd. II 

Övriga hästar av varmblodig ridhästtyp. Fram t.o.m. 2012 gällde att om härstamning kunde verifieras angavs 

sådan. I övrigt angavs härstamningen som okänd. Fr.o.m. 2013 registreras enbart hästar med känd och 

verifierbar härstamning. Födelseår måste kunna verifieras och anges.  

Raskod: 59 (grått papper - löpnummer fr.o.m. 9501) 

3.1.7 Principer för byte av avdelning i grundstambok och bilaga  

En hästs avkommor kan avancera uppåt i stamboken, beroende på meriter och härstamning. Se bilaga 1 i 

SWBs Sto- och Unghästreglemente (Bilaga 1), ”Klättra i SWBs Stambok”. 

3.18 Beslut om stambokföring och registrering 
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Införande av häst i stamboken beslutas och genomförs av Registrator i enlighet med SWBs Plan- och 

Riktlinjer, SWBs Avelsprogram, detta regelverk samt med av ASVH Service AB antaget Hingstreglemente som 

grund. 

4. Visningsberättigade hästar 

Avelsvärderande bedömningar och övriga avelsbefrämjande aktiviteter för ston och unghästar anordnade av 

SWB eller dess medlemsorganisationer är öppna för alla hästar som är SWB-registrerade och ägda av 

medlem i SWB. 

Importerad häst eller häst som inte är grundregistrerad i SWB skall, för att vara visningsberättigad, 

tilläggsregistreras av SWB före anmälan till bedömning. 

För deltagande i Årgångsfinaler arrangerade av Swede Horse krävs att hästen är ansluten till Breeders 

Trophy, utöver grundregistreringen i SWBs stambok avd I-III, dvs gröna, gula eller vita papper i passet. 

4.1. Färg på pappren – Vad gäller?  

SWBs unghästbedömningar är öppna för alla hästar som är registrerade hos SWB. Hästar med grönt pass har 

företräde om antalet anmälda blir för många (se gällande regelverk för bedömningar).  

För att få möjligheten att delta i SWBs unghästbedömningar måste hästens ägare vara medlem i SWB samt 

en regional avelsförening (Plusmedlem eller Aktiv medlem). Medlemskap skall vara löst före anmälan till 

bedömning. 

Föl och Unghästbedömningar 

 STAMBOK Får starta i eller ta del av: 

  Färg 

på pass 

Ras 

Kod 

Löpnr 

från 

Föl- 

bed. 

Unghäst 

test 

Riks- 

sto1) 

Ridhäst 

test2) 

Diplom Selektionssto 

G
R

U
N

D
ST

A
M

B
O

K
 Avdelning I Grön 04 1001- X X X X X X 

Avdelning I Grön 03  X X - X X X 

Avdelning I Grön 02  X X - X X X 

Avdelning I Grön 01  X X - X X X 

Avdelning II Vit 04 6001- X X - X X X 

Avdelning III Gul 54 1001- X X X X X X 

 Avdelning IV (fr.o.m. 7 juli 2021) Grå 04 8201 X X - X - X 

B
IL

A
G

A
 Bilaga avd. I (t.o.m. 7 juli 2021) Grå 04 8201- X X - X - X 

Bilaga avd. II (t.o.m. 7 juli 2021) Grå 54 9001- X X - X - X 

Bilaga avd. III (t.o.m. 7 juli 2021) Grå 59 0001- X X - X - X 

 Registeravd. I (fr.o.m. 7 juli 2021) Grå 54 9001- X X - X - X 

 Registeravd. II (fr.o.m. 7 juli 2021) Grå 59 0001- X X - X - X 

1) Grundregistrerad i SWB 
2) Sto som haft föl som 4-åring kan utnyttja ”Årsbonus”, dvs. visas med ett år yngre hästar.  
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Breeders Trophy och 3-årschampionat, 3 - 6-år 

 STAMBOK Får starta i eller ta del av: 

  Färg 

på pass 

Ras 

Kod 

Löpnr 

från 

3-års 

champ3) 

4-års Breeders 

Trophy2,3) 

5-års Breeders 

Trophy2,3) 

6-års Breeders 

Trophy2,3) 

G
R

U
N

D
ST

A
M

B
O

K
 Avdelning I Grön 04 1001- X X X X 

Avdelning I Grön 03  X X X X 

Avdelning I Grön 02  X X X X 

Avdelning I Grön 01  X X X X 

Avdelning II Vit 04 6001- X X X X 

Avdelning III Gul 54 1001- X X X X 

 Avdelning IV (fr.o.m. 7 juli 2021) Grå 04 8201 - - - - 

B
IL

A
G

A
 Bilaga avd. I (t.o.m. 7 juli 2021) Grå 04 8201- - - - - 

Bilaga avd. II (t.o.m. 7 juli 2021) Grå 54 9001- - - - - 

Bilaga avd. III (t.o.m. 7 juli 2021) Grå 59 0001- - - - - 

 Registeravd. I (fr.o.m. 7 juli 2021) Grå 54 9001- - - - - 

 Registeravd. II (fr.o.m. 7 juli 2021) Grå 59 0001- - - - - 

2) Sto som haft föl som 4-åring kan utnyttja ”Årsbonus”, dvs. visas med ett år yngre hästar.  
3) Grundregistrerad i SWB  

5. Bedömning och beskrivning 

För hästar av varmblodig ridhästras är Unghästtest för 3- och 4-åringar och Ridhästtest för 4-åriga hästar 

samt 5-åriga ston som haft föl som 4-åring avelsvärderande, dvs. resultaten är officiella, arkiveras och ligger 

till grund vid individ- och avkommeprövning.  

Fölbedömning och enbart exteriörbedömning av ston är också officiell förrättning med de krav som följer 

därmed, dock används resultaten i nuläget ej för beräkning av avelsindex. Exteriörbedömning av ston kan 

användas vid individprövning av ston i kombination med andra prestationer. 

Vid samtliga officiella bedömningar av ston och unghästar i SWBs och dess regionala föreningars regi sker en 

så kallad linjär beskrivning av hästens egenskaper, kompletterad av en poängbedömning, som relaterar 

hästens egenskaper till det uppsatta avelsmålet.  

Den linjära beskrivningen är som ordet anger en beskrivning av hästen och inte en bedömning. För hingstar 

med minst 10 beskrivna avkommor samt för ston som själva beskrivits publiceras avelsindex baserade på de 

beskrivna egenskaperna på www.blup.se. Läs gärna mer om linjär beskrivning på SWBs hemsida:  

www.swb.org/wp-content/uploads/2016/11/Manual-linjN%CC%83r-beskrivning.pdf 

www.swb.org/avelsindex/ 

5.1. Poängskalor och klassindelning vid bedömning 

Varje bedömningsmoment betygsätts med 1-10 poäng, användning av halva poäng är tillåtet. Poänggränser 

för kvalitetsklasser finns i regelverk för respektive bedömning. Se bedömningsreglemente för respektive 

bedömning för fullständiga uppgifter.  

Samtliga bedömningsreglementen finns på www.swb.org  

http://www.swb.org/wp-content/uploads/2016/11/Manual-linjN%CC%83r-beskrivning.pdf
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6. Individprövning  

Grundkriterier för individprövning med kvalitetsgradering 

1. Stoet ska vara SWB-registrerat. 

2. Stoet ska vara bedömt vid någon av SWBs bedömningar (inklusive öppen klass) eller exteriörbedömt i 
samband med någon av SWBs bedömningar. Ingen exteriörpoäng på typ, huvud-hals-bål och extremiteter 
får vara under 7.  
Ston placerade i svår klass (fr.o.m. Int. I Dressyr/ 1.45 m Hoppning /3-stjärnig Fälttävlan) är undantagna från 
kravet på exteriörbedömning. 

3. Att stoet är ridbart ska verifieras antingen genom att stoet genomfört godkänt ridprov vid Unghästtest, 
resultat från Ridhästtest eller genom resultat från tävling. 

4. Stoägaren ska kunna uppvisa officiell dokumentation på stoets meriter, såvida de inte är tillgängliga via 
blup.se eller Svenska Ridsportförbundets tävlingsdatabas, TDB. 

Efter individprövning med kvalitetsgradering kan stoet tilldelas prestationsklass *, ** eller ***. 

För rabatter förknippade med de olika prestations- /avelsvärdeklasserna samt för ansökan om och ev. 

avgifter förknippade med tilldelning eller höjning av prestations-/avelsvärdeklass, se www.swb.org. 

Prestationsklass *  

För att kunna tilldelas prestationsklass * ska stoet uppfylla något av nedanstående kriterier: 

a) Klass 1-bedömd vid SWBs Unghästtest eller Ridhästtest (inklusive öppen klass). 

b) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ: 

- placerad i 1.20 hoppning. 

- placerad i LB dressyr. 

- placerad 1.00 m fälttävlan eller genomfört 1-stjärnig fälttävlan. 

c) Avelsindex minst 115 dressyr eller 120 hoppning samt visad vid SWBs Unghästtest som 3- eller 4-åring 
eller vid SWBs Ridhästtest som 4-åring1). 

  

Prestationsklass ** 

För att kunna tilldelas prestationsklass ** ska stoet uppfylla något av nedanstående kriterier: 

a) Diplom som hopptalang/dressyrtalang vid unghästtest som 3- eller 4-åring eller vid SWBs Ridhästtest som 

4-åring1). 

b) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:  

- minst 3 felfria rundor 1.30 hoppning. 

- genomfört Msv B dressyr med minst 60%. 

- placerad 2-stjärnig eller genomfört 3-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 2-stjärnig). 

c) Deltagit i årgångsfinal (omgång 1) som 3-, 4-, 5- eller 6-åring1). 

d) Avelsindex minst 125 dressyr eller 130 hoppning samt visad vid unghästtest som 3- eller 4-åring eller vid 
SWBs Ridhästtest som 4-åring1). 
 

  

http://www.swb.org/
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Prestationsklass *** 

För att kunna tilldelas prestationsklass *** ska stoet uppfylla något av nedanstående kriterier: 

a) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:  

- minst 3 felfria rundor i 1.40 hoppning. 

- genomfört Prix S:t Georges/Msv A dressyr med minst 60%. 

- placerad 3-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 2-stjärnig) eller genomfört 4-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 

3-stjärnig). 

b) Avelsindex minst 135 i dressyr eller 140 hoppning samt visad vid unghästtest som 3- eller 4-åring eller vid 
SWBs Ridhästtest som 4-åring1).  
 
1) Sto som haft föl som 4-åring kan utnyttja ”årsbonus”, dvs. visas med ett år yngre hästar vid Ridhästtest, 
championatskval och årgångsfinaler (för 4-7-åriga hästar). 

 
Samtliga tävlingsresultat ska ha uppnåtts vid officiell tävling på lägst lokal nivå. 
 
Har stoet meriter från bedömning eller tävling i utlandet behöver SWB få in dokumentation som styrker 
dessa meriter.  
Information om hur man ansöker om prestationsklass finns på www.swb.org/kvalitetsklasser-for-ston/  

7. Avkommeprövning 

Grundkriterier för avkommeprövning med kvalitetsgradering  

Stoet ska vara SWB-registrerat. 

Efter avkommeprövning med kvalitetsgradering kan stoet tilldelas avelsvärdeklass A eller ELIT.  

Endast avkommor av varmblodig ridhästras med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för 

SWB kan ligga till grund för avkommeprövning. Avkommorna skall vara efter hingst som är berättigad till 

användningstillstånd i SWB och i övrigt ha härstamning som berättigar till införande i SWBs Grundstambok 

avdelning I-III.  

7.1. Avelsvärdeklasser 

Värdebokstav A 

Stoet skall uppfylla något av följande villkor: 

• Stoet ska ha lämnat minst fyra registrerade avkommor. Avkommornas sammanlagda förärvningspoäng 

enligt tabell, Bilaga 2, skall vara lägst 16. Minst två avkommor skall ha lägst 3 förärvningspoäng vardera 

och ytterligare minst en avkomma skall ha lägst 4 förärvningspoäng. 

 

Alternativt 

 

• Stoet skall ha lämnat minst två registrerade avkommor. Stoet skall ha ett avelsindex på lägst 115 i 

dressyr eller 120 i hoppning samt minst en avkomma som har lägst 3 förärvningspoäng och ytterligare en 

avkomma som har lägst 4 förärvningspoäng. 

Värdebokstav A utdelas inte postumt. 

http://www.swb.org/kvalitetsklasser-for-ston/
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Värdebokstav ELIT 

Stoet skall uppfylla något av följande villkor: 

• Stoet skall ha minst fem registrerade avkommor. Avkommornas sammanlagda förärvningspoäng enligt 

tabell, Bilaga 2, skall vara lägst 21. Minst två avkommor skall ha lägst 4 förärvningspoäng vardera och 

ytterligare minst en avkomma skall ha lägst 5 förärvningspoäng. 

alternativt 

• Stoet skall ha minst tre registrerade avkommor. Stoet skall ha ett avelsindex på lägst 115 i dressyr eller 

120 i hoppning samt minst tre avkommor som har lägst 4 förärvningspoäng vardera. 

Sto som uppfyller kraven för A kan direkt även prövas för ELIT.   

Vid ansökan ska en lista med avkommorna, deras meriter och vilken förärvningspoäng varje avkomma bidrar 
med bifogas ansökan om höjd avelsvärdeklass. Är avkommornas meriter från utlandet behöver SWB få in 
dokumentation som styrker dessa meriter tillsammans med ansökan.  
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7.2. Förärvningspoäng 

Ston i varmblodig ridhästavel får poäng för avkommornas meriter. Endast avkommor av varmblodig 

ridhästras med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB kan ge modern 

förärvningspoäng. Avkommorna skall vara efter hingst som är berättigad till användningstillstånd i SWB och i 

övrigt ha härstamning som berättigar till införande i SWBs Grundstambok avdelning I-III. Stoet får 

tillgodoräknas poäng för avkommans meriter enligt tabell i Bilaga 2.  

Vid beräkning av förärvningspoäng får stoet tillgodoräknas endast en delpoäng för varje avkomma. 

• Häst som erhållit diplom vid både Unghästtest och Ridhästtest1) (tidigare 3-årstest och 

Kvalitetsbedömning) fr.o.m. 2006 (alt. placerat sig bland de 25 % bästa vid kvalitetsbedömning t.o.m. 

2005), erhåller en extra förärvningspoäng. 

• Häst som tilldelats diplom och därefter placerat sig i Msv B dressyr eller högre alt. 1,30 hoppning eller 

högre alt. 1-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018) eller 2-stjärning fälttävlan (fr.o.m. 2019) erhåller en extra 

förärvningspoäng. 

1) Sto som haft föl som 4-åring kan utnyttja ”årsbonus”, dvs. visas med ett år yngre hästar vid Ridhästtest. 

8. Höjning av avelsvärdeklass 

Ansökan om avelsvärdeklass och höjning av avelsvärdeklass med fullständig och styrkt avkomme- och 

meritförteckning skall insändas via e-mail anette.sanesson@swb.org eller post till SWB, Box 2, 24729 Flyinge 

senast den 1 augusti det år höjningen skall kunna ske. Samtliga inkomna handlingar granskas därefter av 

SWBs registrator. Mer information om hur man ansöker om avelsvärdeklass finns på 

www.swb.org/kvalitetsklasser-for-ston/  

9. SWB Equestrian weeks med Breeders Trophy  

E. Swede Horse AB, helägt av SWB, arrangerar årligen SWB Equestrian weeks med Breeders Trophy, 

årgångsfinaler för 3–7-åriga SWB-hästar i grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan (ej fälttävlan för 3-

åringar) där klasserna för 4-6-åriga hästar ingår i Breeders Trophy. Kvalificeringsregler finns på 

https://equestrian-weeks.swb.org/  

10. Rikssto - riksutställning för ston 

SWB arrangerar årligen Rikssto - riksutställning för 3-åriga diplomston grundregistrerade i SWB. Särskilt 

regelverk för Rikssto finns på http://swb.org/rikssto/.  

11. Kontaktpersoner SWB 

Ansvarig för stofrågor på kansliet 

Anette Sånesson  anette.sanesson@swb.org  info@swb.org 

Tel. 046-646 54, Tel. vxl. 046-646 50  Kungsgården, Flyinge www.swb.org 

fax 046-527 24 SWB, Box 2, 247 29 Flyinge   

mailto:anette.sanesson@swb.org
http://www.swb.org/kvalitetsklasser-for-ston/
https://equestrian-weeks.swb.org/
mailto:anette.sanesson@swb.org
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Bilaga 1. ”KLÄTTRA” i SWBs Stambok 

SWB-licensierad hingst används till ston med olika ”färg på pappren”. 

STOET är registrerat på AVKOMMAN registreras på 
 

Grundstambok avd. I  Raskod 04 
Godkänd härstamning i 3 generationsled.  
Stambokförs i Riksstambok avd. I 
Gröna papper 
 

Grundstambok avd. I  Raskod 04  
Gröna papper 
 

Grundstambok avd. II  Raskod 04 
Häst fallen efter SWB-licensierad hingst, men som 
p.g.a. mödernet ej uppfyller härstamningskraven 
för Grundstambok avd. I. Dock är morfar och 
mormorsfar av varmblodig ridhästras. 
Vita papper 
 

Grundstambok avd. I  Raskod 04 
Om det ej godkända ledet ligger längre bak än 
mormorsfar (tredje led) 
Gröna papper 
 

Grundstambok avd. II  Raskod 04 
Om det är andra eller tredje ledet som ej är godkänt 
Vita papper 
 

Grundstambok avd. III  Raskod 54 
Tills härstamningskrav för gröna papper uppfylls  
Gula papper 
 

Registeravd. I   Raskod 54 
Om modern har fått vita papper före 1996 och 
därmed ej uppfyller krav på Grundstambok avd. II enl. 
nuvarande krav. 
Grå papper 
 

Grundstambok avd. III  Raskod 54 
Moder eller mormor är intagen i Riksstambok avd 
II (t.o.m. 2012) 
Gula papper 
 

Grundstambok avd. I  Raskod 04 
Om det ej godkända ledet ligger längre bak än 
mormorsfar  
Gröna papper 
 

Grundstambok avd. III  Raskod 54 
Tills härstamningskrav för gröna papper uppfylls 
Gula papper 
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STOET är registrerat på AVKOMMAN registreras på 

Grundstambok avd. IV fr.o.m 2021 Raskod 04 
Bilaga avd. I fr.o.m. 2013            Raskod 04 
Grundstambok avd. IV (t.o.m. 2009) 
Register avd. I (t.o.m. 2009) 
  
Stoet är efter ej godkänd / ej SWB-licensierad 
hingst  
Grå papper 
 

Grundstambok avd. II  Raskod 04 
Om det är morfar eller mormorsfar som ej är godkänd 
men med verifierad varmblodsstam   
Vita papper 
 

Grundstambok avd. III  Raskod 54 
Om modern är intagen i Riksstambok avd. II (t.o.m. 
2012) 
Fr.o.m. 2013: Om modern har kvalitetsgraderats i 
lägst kvalitetsklass ** eller A. 
Gula papper 
 

Registeravd. I fr.o.m. 2021 Raskod 54 
Bilaga avd. II  Raskod 54 
Stoet är efter SWB-licensierad hingst, men 
moderns härstamning/rastillhörighet berättigar ej 
till införande i SWBs Grundstambok.  
Grå papper 
 

Grundstambok avd. I  Raskod 04 
Om det ej godkända ledet ligger längre bak än 
mormorsfar (tredje led) 
Gröna papper 
 

Grundstambok avd. II  Raskod 04 
Om det är morfar eller mormorsfar som ej är godkänd 
men med verifierad varmblodsstam   
Vita papper 
 

Grundstambok avd. III  Raskod 54 
Om modern blivit intagen i Riksstambok avd. II (t.o.m. 
2012) 
Fr.o.m. 2013: Om modern har kvalitetsgraderats i 
lägst kvalitetsklass ** eller A. 
Gula papper 
 

Registeravd. I Raskod 54 
Om morfar och/eller mormorsfar är en icke verifierad 
varmblodshingst  
Grå papper 
 

Registeravd. II fr.o.m. 2021 Raskod 59 
Bilaga avd. III  Raskod 59 
Övriga hästar av varmblodig ridhästtyp. Fram 
t.o.m. 2012 gällde att om härstamning kunde 
verifieras angavs sådan. I övrigt angavs 
härstamningen som okänd. Fr.o.m. 2013 
registreras enbart hästar med känd och 
verifierbar härstamning. Födelseår måste kunna 
verifieras och anges.  

Raskod: 59 (grått papper – löpnr. fr.o.m. 9501) 
Grå papper 

Grundstambok avd. III  Raskod 54 
Om modern blivit intagen i Riksstambok avd. II (t.o.m. 
2012) 
Fr.o.m. 2013: Om modern har kvalitetsgraderats i 
lägst kvalitetsklass ** eller A. 
Gula papper 

 

Registeravd. I Raskod 54 
Om morfar och/eller mormorsfar är en icke verifierad 
varmblodshingst  
Grå papper 
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Bilaga 2. Avkommors meriter – Poäng  

Vid beräkning av förärvningspoäng får stoet tillgodoräknas endast en delpoäng för varje avkomma. 

• Häst som erhållit diplom som 3-åring och 4-åring eller som 5-årigt fölsto fr.o.m. 2006 (alt. placerat sig 

bland de 25 % bästa vid kvalitetsbedömning t.o.m. 2005), erhåller en extra förärvningspoäng. 

• Häst som tilldelats diplom och därefter placerat sig i lägst Msv B dressyr, 1,30 hoppning alt. alt. alt. 1-

stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018) eller 2-stjärning fälttävlan (fr.o.m. 2019) erhåller en extra 

förärvningspoäng. 

• Endast resultat från officiella tävlingar från lokal nivå och uppåt räknas 

• Avkommor behöver ej vara grundregistrerade i SWB men ska ha härstamning som berättigar till 

införande i SWBs Grundstambok avd. I-III för att kunna ge förärvningspoäng åt modern 

 

Bilaga 2. Avkommors meriter – Poäng  

Vid beräkning av förärvningspoäng får stoet tillgodoräknas endast en delpoäng för varje avkomma. 

• Häst som erhållit diplom som 3-åring och 4-åring eller som 5-årigt fölsto fr.o.m. 2006 (alt. placerat sig 

bland de 25 % bästa vid kvalitetsbedömning t.o.m. 2005), erhåller en extra förärvningspoäng. 

• Häst som tilldelats diplom och därefter placerat sig i lägst Msv B dressyr, 1,30 hoppning alt. alt. alt. 1-

stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018) eller 2-stjärning fälttävlan (fr.o.m. 2019) erhåller en extra 

förärvningspoäng. 

• Endast resultat från officiella tävlingar från lokal nivå och uppåt räknas 

• Avkommor behöver ej vara grundregistrerade i SWB men ska ha härstamning som berättigar till 

införande i SWBs Grundstambok avd. I-III för att kunna ge förärvningspoäng åt modern 

 

Poäng Meritkrav 

1 poäng • Registrerad avkomma utan särskilda meriter 

2 poäng  • Häst som genomfört Unghästtest eller Ridhästtest (ej öppen klass) 

• Häst som genomfört Ridhästtest/Kvalitetsbedömning öppen klass och placerats i 

klass I 

• B-premierat sto (t.o.m. 2012) 

• Häst med godkänt resultat (min 60 %) i Lätt B dressyr  

• Häst med minst tre felfria 1,10 m hoppningar i Avd B (alt. plac. 1,10 m hoppning 

avd. A)  

• Ridhäst med placering i 0,90 m fälttävlan 

• Körhäst som genomfört körtävling 
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3 poäng  

 

• Häst som placerats i klass I vid Unghästtest eller Ridhästtest (ej öppen klass) 

• Häst som tilldelats diplom vid Ridhästtest/Kvalitetsbedömning öppen klass 

• Ridhäst med placering i 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-stjärnig fälttävlan (1,00 m fälttävlan)  

• Polishäst som förtjänstfullt deltagit i polisens arbete i minst 5 år, verifierat genom 

intyg. Gäller även beridna högvakten. 

• Ridskolehäst som förtjänstfullt deltagit i regelbunden lektionsverksamhet i minst 5 

år verifierat genom intyg av ridskolechef 

4 poäng  

 

• Häst som fått Diplom vid Unghästtest vid 3 eller 4 års ålder 

• Häst som fått Diplom vid Ridhästtest (gäller ej öppen klass) 

• Hingst godkänd för ett-sto-licens (t.o.m. 2020) 

• Hingst med avelsvärdeklass Accepterad 

• Ridhäst med placering i Lätt A dressyr  

• Ridhäst med placering i MSV C dressyr 

• Ridhäst med placering i 1,30 m hoppning avd. A eller minst tre 0-rundor i 1,30 m 

hoppning avd. B 

• Häst som kvalificerat sig för Breeder’s Trophy (3-6 år) i någon disciplin, alt. Folksam 

Open (4-6 år, Falsterbo)  

• Körhäst med placering i nationell mästerskapsklass  

• Ridhäst med placering i 2-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 1-stjärnig) 

5 poäng  

 

• B-premierad hingst (t.o.m. 2012) 

• Hingst med kvalitetsgrad G1 eller G2 (t.o.m. 2020) 

• Hingst med avelsvärdeklass Premierad (tidsbegränsad max 2 år) 

• A-premierat sto 

• Häst som placerat sig bland de 25 % bästa i Breeder’s Trophy (öppen klass) för 3-6-

åringar, alt. i Folksam Open (5-6 år, Falsterbo) (t.o.m. 2015)  

• 3-årig häst som har placerat sig bland de 25 % bästa i Breeders Trophy årgångsfinal 

för 3-åringar (fr.o.m. 2016) 

• Häst som placerat sig i slutfinal i Breeders Trophy för 4-6 åringar alt. placerad i 

slutfinal i Folksam Open (4-6 år, Falsterbo) (fr.o.m. 2016) 

• Ridhäst med placering i Msv B dressyr    

• Ridhäst med placering i 1,40 m hoppning avd A 

• Ridhäst med placering i 3-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 2-stjärnig) 

• Körhäst med placering i Internationell tävling 

6 poäng  

 

• AB-premierad hingst (t.o.m. 2012) 

• Hingst med kvalitetsgrad G (t.o.m. 2020) 

• Hingst med avelsvärdeklass Premierad 

• Ridhäst med placering i dressyr Msv A/Prix S:t Georges 

• Ridhäst med placering i 1,45 hoppning  



  

 

17 

 

• Ridhäst med placering i nationell 4-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 3-stjärnig) 

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 4-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 3-stjärnig) 

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 5-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 4-stjärnig) 

 


