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Hingstregelverk 
Beslutades införa extra bedömningsdagar för veterinär och exteriör bedömning några veckor efter 
bruksprovet. 
 
Förslaget om ny struktur på hingstregelverket med en generell del och en del som är ett nytt 
bedömningsregelverk för SWBs bruksprov beslutades med tillägg att regelverken ska hänga ihop som 
Hingstregelverket del 1 (generell del) och 2 (Bedömningsregelverk för bruksprovet) för att undvika att det 
missas att vi har två regelverk som berör hingstar.  
 
Följande förändringar godkändes i regelverket: 
 Ordet ”Direktkvalificerad byts ut mot ”Kvalificerad” för att undvika missförstånd. 
 Krav på visning av prestationsegenskaper för ”Kvalificerade” hingstar tas bort. Endast visning av veterinär 

och exteriör behålls. 
 ”med löpmeriter” stryks för förädlarhingstar (fullblod och fullblodsaraber) 
 Skrivning avseende hinder i bedömningsregelverket för bruksprov kap. 3.5.2 ändras från ”vattenmatta kan 

ingå” till ”vattenmatta ingår”. 
 Poängkravet för 3-åriga hopphingstar ändras till att lägsta tillåtna poäng för Accepterad-nivån för 

temperament och utvecklingsbarhet blir 6 och för gångarter 5.  
 Poäng införs för galopp för prestationshingstar i hoppning enligt förslag. 
 Slutgiltig besiktning av hälsotillstånd och exteriör kan göras vid de extra bedömningsdagarna efter 

bruksprovet för importerade hingstar. 
 En intermistisk besiktning ska kunna gälla som slutgiltig besiktning av hingst men endast förutsatt att 

bedömningsplatsen uppfyller förutbestämda krav som ska skrivas in i regelverket.  
 Exteriör slutbesiktning av hingst ska kunna göras tidigast vid 4 års ålder.  
 Det ska bli möjligt att få en bindande förhandsbesiktning även för hingstar stationerade i Sverige. 

Bedömningen ska ske i anslutning till Rådgivande bedömning eller i anslutning till den/de extra 
bedömningsdagarna under våren efter bruksprovet. 

 Modifiering av regler för lösande av ett-sto-licens i efterhand beslutades enligt förslag. 
 Kravet på diarieförande och arkivering av röntgenbilder och endoskopivideos borttaget och ersatt med 

skrivning enligt förslag. 
 Kravet på att SWB-hingstar som gör bruksprov i andra länder också måste vara godkända av förbund i det 

landet för att kunna prövas för SWB-avel togs bort enligt förslag. 
 
Förändringar i unghästreglementet 
Beslutades bedömningsterminen 2022 enligt förslag.  
Beslutades att bedömningssäsongen för Unghästtest ska vara samma som för Ridhästtest, dvs sträcka sig in 
t.o.m. första helgen i september.  
Beslutades nytt maxmått för banan vid Unghästtest enligt förslag. 
 
Sto- och Unghästutskottet önskade skjuta upp besluten av bedömningsregelverken för föl, exteriörbedömning 
av ston och unghästar då bedömningssäsongen nu sträcker sig ända in i september. 
Beslutsunderlag ska tas fram inför styrelsens decembermöte. 


