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1. Allmänt
I enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av
rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur,
svenska jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:61) om hästdjur som används
till avel m.m. och SJV:s föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete, SJVFS 2009:28 är Svenska
Islandhästförbundets Stiftelse för Avel (i texten SIFavel) den av Statens Jordbruksverk (SJV)
godkänd avelsorganisationen samt godkänd register- och stamboksförande organisation för
islandshästar berättigade till införande i stambok (Worldfengur) i Sverige.
SIFavel är ansluten till den internationella islandshästorganisationen FEIF.
FEIF och dess stambok för islandshäst Worldfengur, samt de reglementen som FEIF beslutar är
styrande för bedömningssystem och stambok.
FEIF har Avelsvärderingsreglemente och generella regler kring hästhållning och arrangerande av
evenemang med och kring Islandshäst vilka är styrande för SIF avels verksamhet.

2. Historik
Unghästmönstringar har tidigare arrangerats både i Sverigeoch andra FEIF länder. Därför har FEIF
sett behovet av ett enhetligt bedömningssystem för unghästar och gemensam standard.
Våren 2014 infördes ett nytt bedömningsprotokoll och en Ipad App som räknar ut en procentsiffra
för de olika delegenskaperna, som ersatte ett tidigare siffersystem.
Bedömningsprotokollet är framtaget av FEIF-avelsdomare Barbara Frische, på uppdrag av FEIFs
avelskomitté och dess ordförande Marlise Grimm.
FEIF sportordförande Doug Smith har ihop med Barbara Frische konstruerat en App för Ipad, som
förenklar bedömningsförfarandet. Den hämtar härstamnings info från Worldfengur och kan
användas vid unghästbedömningar för att producera protokoll, som sen kan epostas direkt från
Ipaden till ägare, sekretariat mfl.
Ipad-Appen är en Freeware och går att ladda ned gratis från Appstore (sök på young horse
Evaluation)

3. Unghästbedömningens grunder
SIFavels unghästreglemente bygger på de regler kring unghästbedömning som beskrivs i detta
dokument.
Domare som skall döma unghästbedömningar i Sverige skall ha FEIF avelsdomarelicens.
I bilaga till FEIF´s regler, B11 addendum 5: approved information B.11.1.7 finns beskrivna regler för
föl och unghästmönstringar.
Bedömningsprotokollet omfattar 41 bedömningspunkter. 3 delsummor sammanfattar exteriör,
karaktär och gångarter. Slutpoängen blir en procentsats med 2 decimaler.
Den perfekta hästen skulle få 100%, dvs alla delegenskaper skulle i så fall ha maximal poäng.
Exteriören väger 30 % av totalpoängen och omfattar 21 delmoment som får kryss i rutor
värderade 1-5. De olika delmomenten har olika faktorer.
Karaktär väger 20% av totalpoängen och omfattar 5 olika delmoment.
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Gångarter väger 50% av totalpoängen och omfattar 15 delmoment. I gångartsvärdering finns utöver
själva gångarterna även delmoment som värderar förmåga till fart, halsen hållning, längd av steg
mm. Protokollet appendix 4
Viktningen av de olika delmomenten studeras och utvärderas och kommer med tiden ändras på
samma sätt som faktorerna för olika egenskaper vid ”vanlig avelsbedömning” har justerat genom
åren.
Tillsvidare använder SIFavel FEIFs Ipad app som facit över hur procenten räknas ut.

4. Bedömningsberättigade hästar
Bedömningsberättigade hästar vid svenska unghästbedömningar:
1.

Renrasiga islandshäst föl, minst 21 dagar gamla.
Fölen åtföljs av sin moder. Om inte fölet själv är registerat skall moderns hästpass och
registerad betäckning i Worldfengur kunna styrkas.

2.

Renrasiga islandshästar, ston och valacker i åldern 1 till 3 år och hingstar i ålder 1 och 2 år.
Hästarna skall vara chipmärkta och registerade i Worldfengur. Hingstar 1 år och äldre skall
vara härstamningskontrollerade mot fader och moder.

5. Utrustning och skoning
Vid unghästbedömning skall hästarna visas i grimma och grimskaft, eller grimskaft med kedja.
Från tre års ålder är det tillåtet att visa unghästen i tränsbett.
Skoning är inte tillåten på deltagande hästar.

6. Regler för organisatörer av unghästbedömningar
Intresserad arrangör av unghästbedömning (lokalförening, företag eller privatperson) ansöker till
SIFavel om att få arrangera officiell unghästbedömning eller ett distriktschampionat.
Ansökan skall omfatta information om organisatör, bedömningsansvarig (show manager), platsen
för visning samt domare. Ansökan skall godkännas av avelsledare och avtal tecknas med SIF avel
för att bedömning skall få officiell status.
Lokalarrangör ansvarar för att boka domare samt betala för domare och lokaler.
Lokalarrangör ansvarar för att det det finns en bedömningsansvarig på plats.
Undantag från krav på visningsplats och arrangemang kan godkännas av avelsledaren från fall till
fall.

7. Krav på bedömningsplats unghästbedömning
• Ridhus (i undantagsfall kan utomhuspaddock godkännas, förutsatt mycket bra permanent trä- eller
stålstaket, och regnskydd för domare och ev. sekreterare)
• Visningsyta 20 x 40 m (max) med fast inte djupt underlag. Ytan skall vara utan stenar/ ojämnheter.
Bedömningsytan får inte vara mindre än 15 x 30 m
• Bord och stolar till domare och ev sekreterare i mitten.
• Internetuppkoppling med tillgång till epost. Dator + skrivare för att kunna skriva ut protokoll.
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• Önskvärt innerstaket/avspärrning så att unghästen följer yttervägg/staket. Avstånd mellan inner
och ytterstaket skall vara minst 4 meter.
• Ljudanläggning önskvärt.

8. Anmälningsrutiner
Anmälan till föl- och unghästbedömningar sker via Hestur.
Lokalarrangör kan efter avtals tecknande med SIFavel få arrangemanget publicerat på websidan
och öppnat för anmälan.
Varje lokalarrangör beslutar själv om avgiften på sitt arrangemang. Avgiften skall anges i kontraktet
som skrivs med SIFavel.
Deltagare vid unghästbedömning betalar anmälan via websidan. Efter en genomförd aktivitet
fakturerar arrangören SIFavel för anmälningsavgifterna, utom 50 kr per anmäld häst som är den
avgift för avelsledares och kansliets administration.

9. Genomförande av unghästbedömning
Unghästbedömning bedöms av minst en godkänd domare. Lokal arrangör förser domare med
uppgifter om anmälda hästar. Domare och lokalarrangör beslutar vem som register in hästarna i
Ipad appen och vem som skickar resultaten till SIFavels kansli avelskansli@sifavel.se
Hästarna sorteras i klasser efter ålder: föl, 1, 2 och 3-åringar.
Själva unghästbedömningen går till som följande:
Procedur föl.
• Först visas fölen springandes lösa med sin moder.
• Sen (om ägaren godtar det) visas fölet själv i visningslokalen. Modern tas ut.
• På slutet tas modern in i lokalen igen och fölets exteriör bedöms.
• För att kunna genomföra en bedömning enligt protokollet måste fölen visas enskilt (inte tillåtet att
visa flera föl samtidigt)
Procedur unghästar från 1 år och uppåt.
• Först visas unghästen lös i ridhuset/paddocken.
• På slutet infångas unghästen och exteriören bedöms
• Det är tillåtet att visa hästens gångarter vid hand om det passar hästens ålder och
utbildningsgrad, men det är inte nödvändigt.
I samband med bedömningen lämnas muntligt omdöme och bedömningsresultat.
Arrangören ansvarar för att deltagande hästägare får bedömningsprotokoll.
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10. Kontaktuppgifter SIF avel
Avelsledare
Heimir Gunnarsson, avelsledare@sifavel.se, tel 072-015 61 25
Avelskansli
avelskansli@sifavel.se tel 0220-45260
Telefontider: Måndag – Fredag 10.00-12.00
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