Motion angående uträkning av avkommebedömning för hingst.

Mullsjö 180105

1. Anledning:

Hingst och storeglementena skiljer sig avsevärt gällande beskrivning av hur uträkningen för
avkommebedömning går till.
2. Beskrivning:

Ston har i reglementet utförligt vad som gäller för avkommorna. Detta gör att ägare själv kan få en
uppfattning och ansöka om höjning av värdebokstav. För hingst är det inte lika uppenbart hur man
kan räkna ut någonting alls.
Hingstreglemente 3.3 Avkommeprövning:
Följande kategorier av hingstens avkommor skall redovisas inför avelsvärderingen:
a Hingstar tilldelade RS
b Diplomston 2016-12-15
c Tävlingsponnyer som uppnått resultat enl. kraven för G I
d Totalt antal poängtagande avkommor i tävlingar enl. tillgänglig statistik
e Deltagare i kvalitetsbedömningar och deras resultat
f Deltagare vid premieringar eller utställningar med auktoriserade domare och deras resultat
g Deltagare vid 3-årstest och deras resultat
Hänsyn skall tagas till antal betäckta ston under motsvarande tidsperiod.
Avkommeprövning skall genomföras på grundval av avkommornas officiella resultat från något eller några av följande
moment:
- premieringar
- kvalitetsbedömningar
- unghästtest
- bruksprov
- officiella tävlingar
- utställningar
För att resultat från dessa prövningsmoment skall kunna tillgodoräknas ska dessa vara avelsvärderingsgrundande.
Uppgifter om avkommor som exporterats skall så långt som möjligt ingå i bedömningsunderlaget.
Detsamma gäller uppgifter om avkommor i utlandet, till importerade hingstar, vars resultat dokumenterats av en
utländsk avelsorganisation eller stambokförande förening.
För att en bedömning skall tillgodoräknas hingsten, skall prövningstillfället vara godkänt av avelsvärderingsnämnden.

3. Förslag till ändring i Hingstreglementet

I punkt 3.3 skall det framgå hur uträkning sker för avkommeprövning.
4. Beslut som önskas att årsmötet bifaller:

Att det tydligt framgår i hingstregelementet 3.3 hur uträkning vid avkommeprövning sker.
5. Tid för genomförande av förändring :

Förändring ska vara genomförd till december 2018 .
6. Protokollförare av årsmötesförhandlingarna skall använda motionens fulla skrivning i protokollet.

Avelsgruppen Shetland:
Anne Pagmar, Emelie Moberg, Kristina Blad, Vanja Samuelsson, Madelene Jansson, Gunilla Faust,
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