Katalog över hingstar anmälda till avelsvärdering på
Suderbys Gård, Sjonhem
Söndag 3 mars 2019
Exteriörbedömning startar kl 10.00
Pris 20 kr

Suderbys Gård & Ridskola
Avel och uppfödning - Unghästutbildning - Saluhästar
Kurser - Boende - Lektioner i hopp & dressyr - konferenser
Välkomna på besök!
www.suderbysgard.se

Välkommen till avelsvärdering!
För sjätte året arrangerar Svenska Russavelsföreningen i samarbete med Föreningen
Gotlandsruss och länskommittén på Gotland avelsvärdering för hingstar på Gotland. Det
totala antalet hingstar som visas fram är ändå tillfredsställande med åtta stycken inte tidigare
godkända hingstar. Kanske några är ämnade att tävla inom ponnytravet och planerar att söka
SPTF och Svensk travsports uppmuntringspremie för tävlande russhingstar som även visas
fram på avelsvärdering. Oavsett önskar vi samtliga hingstägare lycka till!
Styrelsen tackar gotlänningarna för allt arbete kring arrangemanget, nämnden för att ni finns
på plats, hingstägare för att ni förberett och visar er hingst samt inte minst publiken som
kommer och tittar.
Kristina Ahlström
Ordförande
Svenska Russavelsföreningen

**********************************************************************
AVELSVÄRDERINGSNÄMND, GOTLAND
Ordinarie:
Morgan Johnsson, ordförande
Kurt Larsson
Elisabeth Ljungstorp, suppleant
Viktoria Sporre, veterinär
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Veterinärbiträde – Ellen Norrby
Mätning: Ellen Norrby och Viktoria Sporre
Domarsekreterare- Helene Svahn
Inropare – Ingvar Andersson
Speaker – Liselotte Erixon
Sekretariat: Helena Pettersson
Upplysningar och info inför avelsvärderingen: Annika Melin, tel 073-654 48 64
Värdar på plats – Gerd & Leif Jansson, tel. 0498-590 71, 070-53 62 827

Vägbeskrivning till avelsvärderingen
Anläggningen finns i Sjonhem, 2.5 mil från Visby.
Från Visby följ väg 143 mot Ljugarn, passera Sjonhem kyrka.
1,5 km efter kyrkan på höger sida ligger gården med en 200 m lång allé ner

TÄNK PÅ...
...att anmäla din hingst i sekretariatet innan du lastar ur honom
...att fylla i hästägarförsäkran på plats innan urlastning.
...att visare och hingst är väl förberedda
...att din hingst ska visas med huvudlag med kindkedja av erforderlig styrka
....att på premieringsplatsen hålla ordentligt avstånd till andra hingstar
...att ha hästens pass i ordning för uppvisande vid id-kontroll, mätning och
hos veterinären
… att ha med nummerlappar (finns annars att köpa i sekretariatet), vilka ska
vara fästa vid hingstens huvudlag under hela förrättningen

TIDSSCHEMA:
Häst
1. Bold Wee
2. Gordon
3. Stoj
4. Varman
5. Wiklund

Veterinär
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
Hårt underlag
6. Iwar 728
9.50
7. Kingen
10.00
8. Mariline’s Trubadur 730
10.10
9. Thorin 729
10.20
Hårt underlag nr 7
10. Tacky Red
10.30
11. Quick Bond
10.40
Hårt underlag
12. Fantom 639
10.50

Exteriörbedömning
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
ca 10.45
ca 10.45
ca 10.45
ca 10.45

Bruksprov

*
*

ca 11.10
ca 11.10
Vid slutkritiken

*Utföres i ridhuset direkt efter avslutad exteriörbedömning samtliga hingstar
Nämnden sammanträder efter avslutade bedömningar och håller kritik därefter.
Inget avbrott för lunch.

Deltagande hingstar:

Gotlandsruss födda 2016
Gotlandsruss
1. Bold Wee 30-16-0098
Br, stj, str, snp, vtbff
752030030160098
Född 2016 hos Linda & Laura Mattila, Ypäjä, Finland
e. Tyson II 536
u. Vera 5126
e. Niklas 467
u. Gervides Trund 30-91-9035
e. Chosan 320
- Duff 187
Anmäld av: Carina Östanbo, Eugeniagatan 10, 62146 Visby. 0709205860
Gotlandsruss
2. Gordon 30-16-0160
Ljbr, stj, stjm, frm 615
752030030160160
Född 2016 hos Börje Johansson, Klintehamn, Sverige (Lojsta Hed)
e. Gulldis 635
u. Juliana 3871
e. Kanel 442
u. Aja 3094
e. Grane 253
- Ponte 230
Anmäld av: Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge Hägur 120, 62464 Fårösund. 0735882132
Hästen är till salu.
Gotlandsruss
3. Stoj 30-16-0092
Fx, stj, str
752030030160092
Född 2016 hos Gerty Dahlbom Jonsson, Fårösund, Sverige
e. Dundar 629
u. Skoj 4951
e. Lustig 561
u. Pamilla 3473
e. Birk II 447
- Pontus 184
Anmäld av: Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge Hägur 120, 62464 Fårösund. 0735882132
Hästen är till salu.
Gotlandsruss
4. Varman 30-16-0132
Fx, bls, vtbff
752030030160132
Född 2016 hos Bengt Ove Thomsson, Stånga, Sverige
e. Manicken 567
u. Varette 4299
e. Vagabond 360
u. Jarette 3894
e. Jardin 389
- Charlie 186
Anmäld av: Marianne Thomsson, Box 82, 623 15 Stånga. +46708179194

5. Wiklund 30-16-0086
Sv
Född 2016 hos Annika Melin, Stånga, Sverige
e. Whisky 594
u. Dunia 5101
e. Duktig 568
u. Ackacia 4566
e. Acke 476
- Lucifer 414
Anmäld av: Annika Melin, Burs Apse, 62349 Stånga. 0736-544864
Hästen är till salu.

Gotlandsruss
752030030160086

Gotlandsrusshingstar födda 2015
6. Iwar 728
Br, stj
Född 2015 hos Annika Melin, Stånga, Sverige
e. Whisky 594
u. Irmelin 4859
e. Micklas 571
u. Welinda 3117
e. Jesper 340
- Dröm 131
Anmäld av: Annika Melin, Burs Apse, 62349 Stånga. 0736-544864
Hästen är till salu.

Gotlandsruss
752030030150012

Gotlandsruss
7. Kingen 30-15-0036
Br, stj
752030030150036
Född 2015 hos Anna Widgren, Fårösund, Sverige
e. Kanalje 591
u. Bus-Maja 5088
e. Bus-Oskar 581
u. Lojstas Ina 4663
e. Juventus 468
- Rebell 369
Anmäld av: Gerty Dahlbom Jonsson, Bunge Hägur 120, 62464 Fårösund. 0735882132
Hästen är till salu.
Gotlandsruss
8. Mariline's Trubadur 730
Fx
752030030150004
Född 2015 hos Louise Sjölund & Stuteri Mariline, Lidköping, Sverige
e. Exact 630
u. Rapsodi 4822
e. Nestor 570
u. Liljekonvalj 4124
e. Hilmer 495
- Birk II 447
Anmäld av: Stuteri Mariline - Levide Gård, Näs Levide 166, 62337 Havdhem. 0768243456
Godkänt bruksprov genomfört 2018.

Gotlandsruss
9. Thorin 729
Sv
752030030150020
Född 2015 hos Åsa Hedman, Romakloster, Sverige
e. Klints Vinst 681
u. Trudelutt 5439
e. Castello 628
u. Rapsodi 4822
e. Nestor 570
- Hilmer 495
Anmäld av: Åsa Hedman, Buttle Hägsarve 158, 62248 Romakloster. 0705667856
Godkänt bruksprov genomfört 2018.
Gotlandsruss, äldre hingstar
Gotlandsruss
10. Tacky Red 30-14-0118
Br, bls, vtul, vthbf, frysm 420
752030030140118
Född 2014 hos Bernt Hägg, Hemse, Sverige (Lojsta Hed)
e. Jagga Ess 583
u. Vira 4043
e. Juventus 468
u. Lira 2682
e. Rajman 232
- Ponte 230
Anmäld av: Towa Johansson, Huggarvägen 23, 137 40 Västerhaninge. 0723541991
2 starter ponnytrav, 0-0-0, rek 2,36,7k, 150 kr
Gotlandsruss
11. Quick Bond 30-13-0124
Sv, vthbf, frysm 323
752030030130124
Född 2013 hos Bernt Hägg, Hemse, Sverige (Lojsta Hed)
e. Jagga Ess 583
u. Vira 4043
e. Juventus 468
u. Lira 2682
e. Rajman 232
- Ponte 230
Anmäld av: Towa Johansson, Huggarvägen 23, 137 40 Västerhaninge. 0723541991
17 starter ponnytrav, 1-1-1, rek 2.22,7k, 1950kr

Hingst för höjning
Gotlandsruss
12. Fantom 639
Fx
752030030058930
Född 2005 hos Caroline Johansson, Tingstäde, Sverige
e. Polar 415
u. Ripadals Filippa 3641
e. Ripadals Jecell 382
u. Ripadals Fjonkan 3465
e. Rebell 369
- Dröm Junior 212
Anmäld av: Caroline Johansson, Österbyvägen 41, 621 41 Visby. 0737805412

Gotlandsrusset, Sveriges enda inhemska ponnyras
Möt gotlandsrusset, den lilla hästen med en intressant historia och ett brett
användningsområde som passar hela familjen.
Bli medlem i Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar.
Som medlem i lokalförening är du automatiskt ansluten till Svenska
Russavelsföreningen och får tidningen ”Gotlandsrusset” fem gånger per år, samt
möjlighet att delta med eller utan gotlandsruss på föreningarnas aktiviteter.
Svenska Russavelsföreningen är sedan 3 januari 2011 av Jordbruksverket
godkänd avelsorganisation för gotlandsruss.
Läs mer på föreningens hemsida www.gotlandsruss.se
Eller kika in hos de lokala föreningarna:
Föreningen Gotlandsruss www.gotlandsruss.net
Föreningen Nordruss www.nordruss.just.nu
Mälardalens Russavelsförening www.skogsbaggen.com
Skånes Russavelsförening www.skaneruss.se
Västra Sveriges Russavelsförening www.vastruss.se
Östra Sveriges Russavelsförening www.ostruss.se
Välkommen som medlem och stöd arbetet med att bevara gotlandrusset- vårt
levande kulturarv.

Utdrag ur hingstreglemente 2019:

19.10

Bruksprov

Bruksprov ska utföras vid avelsvärderingen av fyraåriga och äldre hingstar. Om ägaren så
önskar, får treårig hingst avlägga bruksprov. Provet utförs på tid och plats som anvisas av
arrangören. Bruksprovens ändamål är bland annat att kontrollera hingstens temperament,
gångarter under ryttare eller körd framför fordon. Hingst visas valfritt riden eller körd. En
medhjälpare ska användas vid uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning. Egen
utrustning ska medföras. Bruksprovsförrättaren ska utföra en funktionskontroll.
Uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning sker inför bruksprovsförrättaren.
Bruksprovsförrättaren äger rätt att avbryta proven ur allmän säkerhetssynpunkt.
Bruksprov får ersättas med företeende av bevis att hingsten har genomfört officiell tävling
eller kvalitetsbedömning enligt bruksprovets regler. Dock ska sådan hingst visas vid
avelsvärdering det år då bruksprov skulle genomföras.
För hingst som uteblir från bruksprov ska ägaren till nämnden inkomma med veterinärintyg
om orsaken. Nämnden beslutar om giltigt förfall föreligger och ger därmed möjlighet att
avlägga bruksprov vid särskild förrättning. I annat fall betraktas uteblivandet som underkänt
bruksprov och hingstägaren äger inte rätt att lösa betäckningslicens. Om avlagt bruksprov har
underkänts kan nämnden ge begränsat godkännande för ett år. Avbrutet bruksprov kan aldrig
anses genomfört. Hingst som har utfört godkänt bruksprov som treåring är befriad från prov
som fyraåring. Dock ska sådan hingst visas vid central avelsvärdering som fyraåring för
besiktning och mätning.
Bruksprov kan bestå av ridprov, enkelt körprov eller särskilt körprov.
Ridprov

Utrustning

Genomförande

- hingsten ska vara betslad med tränsbett av vedertagen typ
- hjälptyglar eller dylikt är inte tillåtna
- lindor eller damasker är inte tillåtna.
- hingsten ska ridas enskilt i samtliga gångarter i båda varven enligt
domarens anvisningar
- hingsten ska kunna göra halt och vara stillastående.

Enkelt körprov

Utrustning

Genomförande

- hingsten bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon. Även släde
försedd med skaklar är tillåten
- hjälptyglar är inte tillåtna
- betsling enligt vad gäller ridning.
- hingsten ska köras enskilt i skritt och trav i båda varven enligt domarens
anvisningar. Kusken ska sitta på fordonet
- hingsten ska göra 2 halter och vara stillastående.

Beräkning

Följande moment ska bedömas och protokollföras:
a uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning
b igångsättning
c halter
d temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Bruksprovsförrättaren värdesätter respektive bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1
och 10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 4. Erhållen genomsnittspoäng ska för
godkännande bli lägst 5, ingen delpoäng får vara under 4. Försök till uppsittning/anspänning
får inte pågå i mer än 5 minuter. Om uppsittning/anspänning inte har genomförts inom 5
minuter, kan hingstägare efter överenskommelse med bruksprovsförrättaren, erbjudas ett nytt
försök senare samma dag.
Särskilt körprov (även prov för körbarhetsintyg, KBI)
Utförs på ett inhägnat område. Vid körprov ska hingst vara selad med väl tillpassad sele.
Hjälptyglar får inte användas. Hingsten ska vara betslad med tränsbett eller stångbett.
Bedömningarna poängsätts enligt en tiogradig skala. Följande moment ska bedömas:
a
b
c
d
e

anspänning och frånspänning (en medhjälpare ska användas)
igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning
halter
ryggning (baksele rekommenderas)
temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Provet ska utföras på en 300–500 meter lång bana. Fyrhjulig vagn ska användas, där lasset
anpassas efter underlag och terräng. Hingsten ska köras efter domarens anvisningar. Hästen
ska göra halt och förbli stillastående i cirka 10 sekunder och efter domarens anvisning rygga
cirka 5 steg. Försök till anspänning får inte pågå mer än 5 minuter, om detta misslyckas kan
nytt försök ske senare samma dag.
Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment a - e med poäng mellan 1 och 10. Totala
poängen läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng ska för godkännande bli
lägst 5, delpoäng under 4 godkänns endast i ryggningsmomentet.

19.11

Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta:
 allmän sundhet
 hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde
 frihet från ärftliga defekter
 ett temperamentsbetyg i skala 1–10 som bedöms enligt följande:
 5 p eller under är underkänt temperament
 6–10 p är godkänt temperament
 8 p är normalt temperament för sin ålder
 10 p är exemplariskt temperament.
För att kunna tilldelas G, GII eller GI måste hingst ha tilldelats temperamentsbetyg 6 eller
högre.
Alla hingstar ska kontrolleras och bedömas avseende defekter som anges i 3§ SJVFS 2009:28
om djurskyddskrav vid avelsarbete. För diagnos av vissa defekter kan röntgenundersökning
krävas. Ett protokoll för genomförd kontroll och bedömning ska nedtecknas och finnas för
varje hingst. Hälsobedömning ska ske varje gång en hingst individbedöms.
Om en ledamot i avelsvärderingsnämnden kräver det, ska ytterligare undersökning avseende
hälsotillståndet genomföras innan avelsvärderingsnämnden avger sitt ställningstagande.

19.12

Kvalitetsklasser efter individprövning

G tilldelas hingst med riksstambokförd fader och moder, som har uppnått 40 poäng exteriört
(i undantagsfall kan hingst godkännas med 38–39 poäng på grund av särskilda meriter,
härstamning eller färg). Ingen delpoäng får vara under 7, undantaget temperament där 6 är
lägsta godkända poäng.
G II tilldelas 4-årig eller äldre hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har
fullgjort godkänt bruksprov.
G I tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G II och dessutom uppfyller
något av följande villkor:
 vid något tillfälle erhållit 42 poäng eller högre vid avelsvärdering
 vid lägst tre års ålder två gånger belönats med minst 41 poäng vid olika år och av olika
domare på av SH sanktionerad utställning med auktoriserad domare eller vid
avelsvärdering
 har genomfört officiell tävling som resulterat i felfri grundomgång i LB hoppning eller
motsvarande eller minst 58 % i LB dressyr.
 har varit placerad i galopptävling, eller deltagit i sportkörning motsvarande nationell
klass
 deltagit i SM eller NM skogskörning, brukskörning eller bruksridning.
 har uppnått travrekord under 1.57.0 eller varit årgångsvinnare
 vid kvalitetsbedömning har erhållit lägst totalpoäng 8.0 i gångarter, hoppning eller
allround
 vid treårstest har tilldelats utmärkelse.
0 tilldelas hingst som inte uppfyller rasvisa krav.

Unghingstutbildningsprojektet gällande ardenner, gotlandsruss och nordsvensk
brukshäst
Mål och syfte:
Syftet med projektet är att få fram fler väl hanterade, utbildade och vid avelsvärdering
godkända hingstar av ovan nämnda raser vilket gynnar ett långsiktigt bevarande av raserna.
Utöver detta är vinsten att de hingstar som inte klarar de rasvisa kraven för avelsgodkännande,
har fått en väl genomtänkt utbildning inom brukskörning, och därigenom kan fylla det behov
av välutbildade körhästar som marknaden efterfrågar.
Berättigade att deltaga:
Hingst ska vara införd i grundstambok avdelning I, eller motsvarande, dvs vara av
riksstamboksberättigad härstamning för att kunna anslutas till projektet, samt vara svenskägd.
Anslutning till projektet:
Hingstutbildaren ansöker om att ansluta hingsten till projektet, innan utbildningen påbörjats.
Avtal tecknas mellan utbildare och projektet. Nytt avtal ska tecknas inför anslutning till nästa
steg i utbildningen.
Anslutning kan ske fram till dess att hingsten är 4 år och ska genomföra bruksprov.
Anslutning är kostnadsfri.
Krav under utbildningstiden:
Hingstutbildaren ska under tiden utbilda hingsten enligt fastställd utbildningsplan för
hingstens ålder. Under utbildningen ska hingstutbildaren stämma av utbildningsnivån med
den checklista som är fastställd, och redovisa den till administratör i samband med anmälan
till slutprov inom varje steg.
Provtillfällen:
Till varje utbildningssteg hör ett slutprov som hingsten ska anmälas till och delta vid för att
stöd ska kunna utbetalas.
För 1- och 2-åringar sker provet vid unghingstrådgivning arrangerad av SvRAF, AfSA och
FNH.
Slutprov för 3- och 4-åriga hingstar sker vid central avelsvärdering.
Hingsten ska anmälas till rådgivande bedömning alternativt avelsvärdering för hingstar och
där genomgå exteriör bedömning, samt för 3-och 4-åringar, veterinär besiktning , för att vara
berättigad till att genomgå prov inom projektet.
Vid prov för 1- 2- och 3-åringar används protokoll framtaget för ändamålet.
Vid prov för 4-åriga hingstar används protokoll gällande Körbarhetsintyg.
Proven döms av auktoriserad KBI-domare.
Utrustning vid provtillfället:
Hästen ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med tränsbett av vedertagen typ.
Gotlandsruss får även köras med bröstsele. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet.
Beslut:
Avelsföreningarna för berörda raser tillsätter en beslutsgrupp som i samråd med de vid proven
anlitade KBI-domarna beslutar om hingstutbildaren har uppfyllt kraven för utbildning och
prov.
Ersättning:
Stöd ges för dem som anmält sig till projektet, och följt den utbildningsplan som är framtagen
för ändamålet och klarat fastställt prov. Utbetalning sker efter erläggande av godkänt prov
enligt fastställt regelverk.
För 3- och 4-åringar beviljas stöd oavsett de blir godkända för avel enligt rasvisa krav eller ej.

Utbildningsplan för brukshäst.
Godkänd utbildningsnivå fram till 1,5 års ålder:
Hingsten ska tömköras och kunna göra lugna igångsättningar och halter på anvisad plats.
Hingsten ska stå still i halten och kunna köras i höger och vänster varv med viss
framåtbjudning och lösgjordhet.
Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska visa prov på utbildning enlig ovanstående utbildningsnivå, med hjälp av en
enklare bana, där den tömkörs i båda varven och gör halter och igångsättningar efter
domarens anvisning.
Godkänd utbildningsnivå fram till 2,5 års ålder:
Hingsten ska kunna köras med släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd.
Utbildningen fortgår med upprepning av arbete framför släpa med variation av lass, tyngd och
terräng, så att omväxling sker.
Under utbildningstiden ska också påbörjas anspänning av hjulfordon.
Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska
användas. Hingsten ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn
igångsättning och visa prov på lugna halter. Hingsten ska köras i båda varv enligt domares
anvisning.
Godkänd utbildningsnivå fram till 3 års ålder:
Under denna del av utbildningsplanen ska hingsten köras omväxlande med släpa och
hjulfordon, men successivt efter utbildningsnivå, övergå till ökad användning av hjulfordon.
Hingsten ska ges utbildningstillfällen i omväxlande terräng, och kunna köras både på väg och
i mer ojämn terräng.
Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska utföra körprov på avelsvärdering, motsvarande Föreningen Nordsvenska
Hästens ”Frivilligt körprov för 3-årig nordsvensk. För godkänt prov krävs minst 15 poäng,
varav ingen delpoäng får underskrida 3 p.
3-åringar kan även göra sedvanligt bruksprov, där godkänt bruksprov är att räkna som
godkänt delprov i projektet. För gotlandsruss gäller ej ridprov som delprov inom projektet.
Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas. För gotlandsruss ska
egen vagn medföras till provet, om inte annat är överenskommet med arrangören.
Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet.
Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd.
Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter
domarens anvisningar.
Körsträckan skall vara minst 300 meter.
Godkänd utbildningsnivå vid 4 års ålder:
Hingsten ska fortsätta sin utbildning enligt samma princip som vid 3 års ålder, med mål att
befästa köregenskaperna och göra den mer säker att köra framför både släplass och
hjulfordon. Större krav kan ställas på dragvilja och att den arbetar på ett avspänt och
disciplinerat vis, även om den utsätts för mer yttre störning och andra miljöer än de invanda.
Krav för godkänt slutprov:
Hingst ska genomföra prov enligt föreningarnas regelverk för ”Körbarhetsintyg”, och provet
ska utföras vid avelsvärdering av hingstar.
Banan ska vara 300-400 m lång. En lämplig arbetsvagn ska användas, lastad med ett lass
vägande ca 300 kg. För gotlandsruss behöver vagnen inte vara lastad. Dock ska lasset
anpassas efter underlag och terräng. . För gotlandsruss ska egen vagn medföras till provet, om
inte annat är överenskommet med arrangören.

Följande moment ska bedömas:
1. Anspänning, frånspänning
2. Igångsättning, dragteknik
3. Halter
4. Ryggning (baksele rekommenderas)
5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
Ur säkerhetssynpunkt skall en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Hästen ska vara selad med väl tillpassad
loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Gotlandsruss får även
köras med bröstsele. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet. Maximalt kan 10 p utdelas på varje
moment, vilket ger en total maxpoäng på 50 p. För godkänt prov krävs lägst 35 p. Delpoäng
under 7 godkännes endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 p är godkänt.
Avelsorganisationerna för ardenner, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst förbehåller
sig rätten att kunna göra korrigeringar eller tillägg i detta regelverk och i
utbildningsplanen om det anses nödvändigt och inte strider mot det som fastställdes när
utbildningsplanen först fastställdes.

