STATUTER TILL
SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGENS FÖRÄRVNINGSPRIS

Utdelas varje år av Svenska Russavelsföreningen till russto och russhingst som har visat mycket god
förärvning inom rasen.
Priset delas ut vid Svenska Russavelsföreningens årsmöte.
1. Priset kan sökas av sto- respektive hingstägare som är medlemmar i Svenska
Russavelsföreningen.
2. Hästen ska leva eller ha levat under det år för vilket priset sökes.
3. Hästen kan bara tilldelas priset en gång.
4. Sto skall ha uppnått 40 poäng, hingst 125 poäng för att priset skall utdelas.
Hingst kan endast tillgodoräkna sig poäng för max 30 avkommor, och skall ha lämnat en godkänd
hingst och två diplomston, samt två prestationsavkommor med lägst 4 poäng. Åberopade avkommor
skall återfinnas under eget nummer i Svenska Russavelsföreningens grundstambok.
5. Priset utdelas till hingst och sto som uppnår högsta poäng. Styrelsen äger rätt att innehålla priset,
om den sökande på goda grunder ej kan anses värdig.
6. Vid lika poäng avgör antalet avkommor med 7 poäng, sedan 6 poäng osv. Är även dessa antal lika
delas priset mellan de aktuella.
7. Ansökan skall följas av meritförteckning över de avkommor som åberopas.
Ansökan skickas till Annika Melin, Burs, Apse 610, 623 49 Stånga, mail annika.apse@telia.com.
Ansökan skall vara henne tillhanda senast den ?.

Poängskala
1 poäng
För varje registrerat föl i grundstambok avd 1.

2 poäng
Russ som erhållit lägst 35 poäng vid 3 års ålder
Travare under km tid 2.50
Ridskoleponny verksam i minst 1 år
Russ som fullgjort kvalitetstävlan
Ridponny som deltagit med godkänt resultat i60 cm (L:D) hoppning eller L:C dressyr
Russ som deltagit med godkänt resultat i bruks-körning/ridning
Deltagit med godkänt resultat i körning, lokal klass
Körponny som deltagit med godkänt resultat i L:B och L:A (endast 2 discipliner)
Deltagit och genomfört 3-årstest, båda grenar

3 poäng
Godkänd ritt i distans 5 mil
Häst som erhållit minst 38 poäng vid lägst 3 års ålder
Travare med km tid under 2.20 eller monté 2.30
Ridponny placerad i hoppning70 cm(L:C), eller i dressyr L:C
Kvalitetsbedömd ponny med medelpoäng 7.0 i någon av grenarna (gång, hopp, allround)
Ridskoleponny verksam i 3 år
Brukskörning/ridning placerad i lägst lokal tävling
Fälttävlan godkänt resultat i debutantklass
Körning placering i nationell Lätt
Genomfört 3-årstest med minst 45 poäng i gångarter eller hoppning

4 poäng
Riksstamboksförd hingst
G1 premierat sto
Diplomsto
A-premierat sto
Häst som erhållit minst 40 poäng vid lägst 3 års ålder, vid två tillfällen och av två olika domare
Travare med km tid under 2.00 eller monté 2.10
Kvalitetsbedömd ponny med medelpoäng 8.0 i någon av grenarna
Ridponny placerad i80 cm (L:B) hoppning eller L:B dressyr, lokal nivå
Ridponny godkänt resultat i fälttävlan lätt klass
Distansritt godkänd 8 mil
Körning placering i Nationell medelsvår
Utmärkelse i 3-årstest

5 poäng
Riksstamboksförd hingst, premierad GI
Travare med km tid under 1.55 eller monté 2.05
Körponny placerad i Elit medelsvår
Kvalitetsbedömd ponny med medelpoäng 8,5 i någon av grenarna
42 poäng eller mer vid lägst 3 års ålder, vid två tillfällen och av två olika domare
Ridponny placerad i hoppning90 cm (L:A) eller dressyr L:A

6 poäng
A-premierad hingst
Elit-premierat sto
44 poäng eller mer vid lägst 3 års ålder, vid två tillfällen och av olika domare
Travare med km tid under 1.50 eller monté 2.00
Kvalitetsbedömd ponny med medelpoäng 9,0 i någon av grenarna
Ridponny placerad i 1.00m (MSV B) eller dressyr MSV
Körponny placerad i svår klass, komplett tävling
Brukskörning/ridning placerad i SM-klass

7 poäng
Superelit-premierad sto
Elit-premierad hingst
Travare med km tid under 1.45 eller monté 1.50
Ridponny placerad i SM-klass (hoppning, dressyr eller fälttävlan)
Körponny placerad i SM-klass
Kvalitetsbedömd ponny med medelpoäng 9,5 i någon av grenarna

Placering i klubbklass liksom år som ridskoleponny måste styrkas genom intyg utfärdat av ridklubb
ansluten till Ridsportförbundet.
OBS! Endast högsta poängen per avkomma räknas.

