
Generalmönstring för gotlandsrusshingstar 2017 
 
I sommar är det återigen dags för den obligatoriska generalmönstringen av landets 
avelsgodkända russhingstar. Enligt gällande hingstreglemente ska detta göras vart femte år; 
senast det skedde var 2012. 
 
Kravet gäller alla godkända hingstar, förutom: 
• Hingstar som under året deltagit på central avelsvärdering eller bruksprov. 
• Hingstar som under året uppnått minst 24 års ålder (födda 1993 eller tidigare) 
• Hingstar som efter avkommebedömning tilldelats kvalitetsklass ELIT eller SUPERELIT. 
 
Årets Generalmönstringar sker på följande platser: 
1 juli Jursta Gård, Ösmo 
19 juli, Othem, Gotland 
5 augusti Elmia, Jönköping 
 
Enligt hingstreglementet medgives dispens från visningen för hingst som kan anses 
stadigvarande uppställd norr om Gävleborgs och Dalarnas län, men hingsten skall likväl 
anmälas till Generalmönstringen. Istället skall de visas vid sommarpremiering (Wången 27/8, 

Boden 26/8 eller Umeå 27/8). 
Proposition och mer information om årets sommarpremieringar kommer att publiceras på 
Svenska Hästavelsförbundets hemsida, www.svehast.se 
Har ni svårighet att hitta informationen där eller har frågor hur detta ska gå till är ni 
välkomna att kontakta Liselotte Erixon, tel 08-591 434 03 eller Pernilla Jobs, tel 0247-152 41. 
 
Inför Generalmönstringen kommer samtliga hingstar att gås igenom av granskningsgruppen, 
som därefter föreslår till avelsvärderingsnämnden vilka hingstar som bör ges ändrad 
kvalitetsklass. Detta gäller såväl egna prestationer som avkommor. Hingstar som betäckt 
minst 40 ston, de senaste fyra åren ej medräknade, eller har lämnat minst 15 avkommor, 
visade vid lägst tre års ålder, skall avkommevärderas med hänsyn till avkommornas resultat, 
och tilldelas kvalitetsklass C, B, A, ELIT eller SUPERELIT, beroende på avkommornas 
kvalitet. 
 
Viktigt om hingstens egna och avkommors meriter 
Observera att avkommemeriter baseras på uppgifter fram till 31/12 2016, dvs meriter som 
är tillkomna efter 1/1-17 räknas inte. 
Hingstägaren själv skall i samband med anmälan inkomma med en sammanställning av 
uppgifter om hingstens egna meriter och avkommornas meriter. 
 
Vad som skall redovisas är: 
• Riksstambokförda hingstar 
• Rikstambokförda ston, samt deras kvalitetsklass 
• Diplomston 
• Tävlingsponnyer, inklusive avkommors travmeriter i utlandet 
• Avkommor som deltagit i 3-årstest eller kvalitetsbedömning, samt deras resultat 
• Avkommor som visats på premiering eller utställning med auktoriserad domare, samt 
resultat 



Finns uppgifterna på Blå Basen (www.blabasen.se) eller på Svensk Travsports hemsida 
(www.travsport.se) behöver ni inte styrka dem, dock ska sammanställning skickas in. Meriter 
som inte är publicerade på Blå Basen eller Svensk Travsport måste styrkas på tillförlitligt sätt, 
såsom kopior på bedömningprotokoll, resultatlistor eller liknande. 
Alla meriter skickas till sekreterare@gotlandsruss.se, eller till Liselotte Erixon, Lundby 322, 
195 92 MÄRSTA och de ska vara kansliet tillhanda senast 15 april 2017. 
 
Hingstens egna meriter finns möjlighet att komplettera om de tillkommit efter sista 
anmälningsdag. Kravet är att kopia på bedömningsunderlag, resultatlista eller liknande tas 
med och uppvisas vid sekretariatet i samband med inskrivning, eller finns 
granskningsgruppen (sekreterare@gotlandsruss.se , Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 
Märsta) tillhanda senast två veckor innan generalmönstring. 
Enbart styrkta meriter kommer att tillgodoräknas hingsten. 
 
Konkurrensbedömning för hingstar tilldelade kvalitetsklass A, B eller C 
Ägare till avkommeprövade hingstar, dvs de som redan innan har tilldelats C, B eller A, väljer 
själv om hingsten ska poängbedömas eller inte. 
Det innebär att den hingst som anmäls för poängbedömning konkurrensbedöms och 
rangeras ihop med de andra i samma klass. För Mälardalen och Gotland ingår de då i 
utställningsklassen. 
På Elmia arrangeras Riksutställning för gotlandsruss under söndagen 6/8, där Svenska 
Russavelsföreningen erbjuder fördelaktiga villkor för den som deltar med sin hingst även vid 
utställningen. 
Utförligare propositioner till utställningarna kommer också att publiceras i Gotlandsrusset nr 
2/2017 samt på SvRAFs hemsida www.gotlandsruss.se 
 
Obligatoriskt deltagande 
Deltager hingsten ej på Generalmönstring anses den tagen ur avel. Med andra ord är det av 
största vikt att delta på Generalmönstringen med sin hingst om man har för avsikt att 
använda den till avel. 
Om en hingst på grund av sjukdom eller liknande tvingas strykas från Generalmönstringen 
måste hingstägaren snarast skicka in ett veterinärintyg till Svenska Russavelsföreningen, där 
det framgår att hingsten är veterinärbesiktigad under tiden 1 juni – 31 augusti 2017 och inte 
visar tecken på man- och svansskorv. Hingsten måste därefter visas vid ordinarie 
avelsvärdering innan betäckningslicens får lösas. 
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Proposition Generalmönstring 2017 
Allmänna bestämmelser 
1. Anmälan skall ske via internetanmälan på Svenska Hästavelsförbundets hemsida 
www.svehast.se eller på anmälningsblankett, eller på kopia av denna. 
Anmälan registreras först efter att anmälningsavgiften är betald.  
Observera att det åligger varje enskild hingstägare att inkomma med uppgifter om hingstens 
egna, respektive avkommornas meriter. 
Alla meritförteckningar ska skickas till SvRAF:s registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 
92 Märsta, sekreterare@gotlandsruss.se senast den 15 april 2017. 
2. Sista anmälningsdag är den 15 april 2017.  
3. Anmälningsavgiften är 500 kr per hingst, vilket skall betalas till arrangerande 
förening senast 15 april, se nedan. 
4. Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej om hästen strykes eller om utställningen inställes 
pga force majeure. 
5. Hästägareförsäkran är obligatorisk. Blankett sändes ut med katalogen, eller delas ut på 
plats. Denna skall lämnas i sekretariatet innan urlastning. 
6. Bedömning sker enligt 50-poängskala. Avkommevärderade hingstar poängbedöms enbart 
om hingstägare eller visare så önskar. 
7. Minimiålder för att visa hingst är 16 år. 
8. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar. Upplysningar Liselotte Erixon, telefon 08- 
591 434 03, e-post sekreterare@gotlandsruss.se eller Kristina Ahlström, tel 070-922 37 10, 
e-post ordforande@gotlandsruss.se . 
 
Klasser 
GM 1: 5-12 åriga individvärderade eller avkommevärderade hingstar för poängbedömning 
GM 2: 5-12-åriga avkommevärderade hingstar, ej poängbedömning 
GM 3: 13-åriga och äldre individvärderade eller avkommevärderade hingstar för 
poängbedömning 
GM 4: 13-åriga och äldre avkommevärderade hingstar, ej poängbedömning 
 
Individvärderad hingst är hingst som tilldelats GI eller GII. 
Avkommevärderad hingst är hingst som tilldelats A, B eller C.  
(Hingstar som tilldelas ELIT och SUPERELIT omfattas inte av kravet för generalmönstring, se 
ovan) 
Observera 
Klasserna kan komma att delas upp inbördes, om det blir för stort antal deltagare i varje 
klass. 
 
Generalmönstring Mälardalen 
TID OCH PLATS lördag 1 juli på Jursta Gård, Ösmo 
DOMARE Morgan Johnsson, Svenljunga och Annika Melin, Stånga 
ANMÄLAN via internetanmälan på www.svehast.se eller skriftligen till Helena Jansson, 
Kungsgatan 24 B, 761 44 NORRTÄLJE, epost: helena.norrveda@telia.com  
ANMÄLNINGSAVGIFT 500 kr, vilket betalas in till Mälar-Russ pg 13 16 14-0. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG Senast den 15 april 2017 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: Helena Jansson, telefon 0176-109 16, 070-866 78 24.  
Se även MälarRuss hemsida, www.skogsbaggen.com 
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Generalmönstring Gotland 
TID OCH PLATS onsdagen den 19 juli, Othems Ridanläggning, Slite 
DOMARE Liselotte Erixon, Märsta och Morgan Johnsson, Svenljunga 
ANMÄLAN Via internetanmälan www.svehast.se eller till Åsa Lundqvist, Othem, Klints 440, 
624 46 SLITE 
ANMÄLNINGSAVGIFT. 500 kr. Kontonummer Föreningen Gotlandsruss bankgiro 5341 – 6558 
SISTA ANMÄLNINGSDAG tillika betalningsdag 15 april 2017 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: Åsa Lundqvist telefon 073-7671917, epost info@klints.net 
Se även Föreningen Gotlandsruss hemsida www.gotlandsruss.net 
 
Generalmönstring Jönköping 
TID  lördagen den 5 augusti 
PLATS Elmia, Jönköping 
DOMARE Morgan Johnsson, Svenljunga och Annika Melin, Stånga 
ANMÄLAN Via internetanmälan www.svehast.se, eller skriftligen till Liselotte Erixon, Lundby 
322, 19592 Märsta 
ANMÄLNINGSAVGIFT Generalmönstring, 500 kr, insättes på Svenska Russavelsföreningens 
pg 693481-4 eller bankgiro 5699-0500 
SISTA ANMÄLNINGSDAG senast den 15 april 2017. 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  Liselotte Erixon, sekreterare@gotlandsruss.se eller 08-591 434 03.  
Boxplatser på Elmia bokas i samband med anmälan av Liselotte Erixon, helst via epost 
sekreterare@gotlandsruss.se eller via telefon 08-591434 03.  
Det kommer att vara en gemensam middag, med dans till levande musik, på lördagen, dit 
alla är välkomna att anmäla sig. 
 
Generalmönstring Norrland 
Hingst som kan anses stadigvarande uppställd norr om Gävleborgs och Dalarnas län 
medgives dispens från visningen, men skall likväl anmälas till mönstringen. I stället skall de 
visas på sommarpremiering. 
* WÅNGEN, Nälden, lördag 27 augusti. Premieringsförrättare Liselotte Erixon 
* BODEN lördag 26 augusti. Premieringsförrättare Elisabeth Ljungstorp 
* UMEÅ söndag 27 augusti. Premieringsförrättare Elisabeth Ljungstorp 
ANMÄLAN skriftligen till Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 
LEKSAND, eller via internetanmälan via Svenska Hästavelsförbundets hemsida, 
www.svehast.se 
SISTA ANMÄLNINGSDAG söndag den 15 april 2017. 
ANMÄLNINGSAVGIFT 500 kronor per hingst. Betalas till Svenska Russavelsföreningens 
plusgiro 69 34 81-4 eller bankgiro 5699-0500 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Information om lokala förutsättningar: Wången, Svenska 
Hästavelsförbundet 0511-672 30, Boden och Umeå Helene Skogqvist, telefon 0923-242 
05, 070-343 42 54. 
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