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Det nya avelsvärderingssystemet infördes 
2010. I år har 33 hingstar visats, och 13 list-

hingstar granskats. Varje bedömning är resulta-
tet av ett gediget förarbete.

Avelsvärderingen
 i praktiken

Femton hingstar avelsvärdera-
des i samband med Breeders´ 
Crown-helgen på Sundbyholm 
i november. Så här gick det till. 

velsvärderingen ”smög 
igång” redan på onsdags
eftermiddagen på Sundby
holms Slott utanför Eskils

tuna. Där satt under efter middagen 
Avelsvärderingsnämndens leda
möter och gick igenom alla texter om 
hingstarna. 

Underlaget hade som vanligt tagits 
fram av Svensk Travsports Avelsavdel
ning. Handläggarna Annica Edberg 
och Ylwa Nannebro utför ofta ett 
riktigt detektivarbete eftersom en 

A
TexT: 

anders järnerot

FOTO: 

Claes Kärrstrand

ST:s Ylwa nannebro chipkontrollerar nu Pagadi, visad av Stig H johansson. I Ylwas upp-
gifter ingår även att identifiera hingstarna avseende färg och tecken, samt ta tagelprover 
från de som inte är fullständigt dna-typade.
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i tak, men sakligt. 
De skriftliga omdömena gällande 

hingstarnas prestationer och härstam
ning skrevs. Veterinära poäng var en 
fråga för morgondagen när hästarna 
skulle synas.

Efter en sen middag bröt gruppen 
upp för att gå och lägga sig.  Alla med 
mycket tankar på hur de låg till med 
bedömningarna.

Texterna färdigställs
Framåt kvällen satte gruppen igång 
med hingstarna som skulle granskas på 
fredagen. Allt enligt samma arbetsgång. 
Listhingstarna avvaktades så länge.

Poäng avseende prestationer och 
härstamning började sättas på tors
dagshästarna. Varje ledamot hade i 
förväg satt poäng hemma i ”kamma
ren”. Nu började diskussionerna. Högt 

del länder har bristfällig statistik. 
Ett flertal kontakter med utlandet 
måste tas, för att det ska gå att få 
fram så fullständig information som 
möjligt. Dessutom tillfrågas extern 
expertis gällande utlandsstarter och 
even tuellt importerade hingstar. Allt 
enligt reglemente. Ibland uppstår 
problem med äldre härstamningar då 
flera datasystem inte har prestationer 
före ett visst årtal, exempelvis 1995, 
inlagda. 

I det här skedet hade nämnden 
också tillgång till röntgenplåtar 
inskickade från hingstarnas före
trädare, enligt en mall från ST. 

Tidskrävande förarbete
ST:s Avelsavdelning får emellanåt 
ta emot kritik om att sista anmäl
ningsdag infaller väldigt långt innan 
själva värderingen. Något som dock 
är nödvändigt för att den statistik 
som krävs för bedömningarna ska 
kunna tas fram. Till denna värdering 
var sista anmälningsdag ungefär en 
månad innan.

De texter som utifrån fakta
insamlingen sedan ska skrivas om 
varje hingst utformas av ordförande 
i samarbete med ST:s handläggare. 
Det blir många turer fram och till
baka innan alla är redo att anse dem 
preliminärt färdiga. Sedan skickas 
de till övriga ledamöter för enskilda 
genomgångar, språk och fakta
kontroll.

Bilder och röntgenplåtar
Onsdagsmötet på Sundbyholms Slott 
handlade mycket om att dubbelkolla 
alla uppgifter. Hade någonting mis
sats? Behövdes extra information om 
hingsten, mödernet etcetera? Är den 
och den tiden ett rekord, som tidi
gare angivits? Bäst att kolla igen. 

I vanlig ordning hade fotograf 
Claes Kärrstrand försett gruppen 
med bilder på samtliga hingstar så 
att de redan på det här stadiet skulle 
kunna bilda sig en grov uppfattning 
om hingstens exteriör. 

Efter några timmars jobb började 
nämnden anse texterna om torsda
gens hingstar färdiga. Dessutom hade 
veterinärerna studerat och diskuterat 
kring röntgenplåtarna för att se om 
någonting verkade avvikande.

En strykning, Beanie M.M., hade 
kommit in då hingsten skulle delta i 
Nationernas Pris. 

avelsvärderingsnämnden ansåg att hingstarna var i väldigt gott skick, samt att de visades mycket 
bra. Torsdagens visningspris delade ut till Madelene eriksson som visade Yorktown Gunner.

Poängen från avelsvärderingen  

 Hingst  Poäng  Visningsdag

 Intoxicated  82 p  Torsdag

 nu Pagadi  80 p  Fredag

 amour ami  78 p  Fredag

 Muscles Wiking Br  78 p  Fredag

 Classic Grand Cru  69 p  Fredag

 express road  69 p  Torsdag

 Västerbo Miguel  69 p  Torsdag

 Yorktown Gunner  63 p  Torsdag

 Hell of a Kemp  62 p  Torsdag

 Year in review  59 p  Fredag

 Snazzy Hot rod  58 p  Torsdag

 Copper Beech  55 p  Fredag

 jewish Banker  47 p  Torsdag

 Scarly  40 p  Torsdag

 Big Challenger  27 p  Torsdag

Poängskalan:

86–100 p = Mycket högt skattat avelsvärde
71–85 p = Högt skattat avelsvärde
56–70 p = Medelmåttigt skattat avelsvärde
41–55 p = Lågt skattat avelsvärde 
0–40 p = Mycket lågt skattat avelsvärde

Offentliga omdömen från avelsvärderingar 
publiceras på www.travsport.se.

Avelsvärderings

nämndens ledamöter:

anders järnerot, ordförande  

Torsten Forsell           

Bengt Larsson   

Lars johansson, veterinär

Hans näslund, veterinär

Mats-Olof nord, veterinär 

(suppleant).



    

Travhästen nr 6 • 201126

Torsdagshästarna värderas
Efter frukost på torsdagsmorgonen 
rullade bilarna in mot Sundbyholms
travet för exteriörbedömning och 
veterinärbesiktning av hingstarna. För
sta häst in på den nedlagda kliniken 
var Big Challenger. 

Veterinärerna som i förväg hade 
mätt upp mankhöjd, kors, längd samt 
skenans omkrets började med att 
palpera hästen och mäta testiklarna. 
Därefter bedömdes exteriören. 

Efter varje hingst som visades satte de 
två veterinärerna ihop en skrivelse gäl
lande hälsotillståndet. Övriga ledamöter 
skrev en sammanfattning om exteriören.

Fullsatt på fredagen
Först ut på fredagen var hingsten 
Amour Ami. Hästarna var inte fler än 

i samarbete med
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ROYAL Ergo Air
Komfortvagnen med luftdämpare som skonar din rygg 
för dom hårda körvägarna.
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34 000 krex.moms

Tillbehörspaket
•	 Lackade hjul i valfri färg
•	 Sulky- och hjulfodral
•	 Namn på vagnen (skalm)

Total värde: 3500 kr (ex. moms)

*36 mån. 10% restvärde, moms tillkommer.

ROYAL Kentucky
inkl. Tillbehörspaket

1057:-/mån*

Leasingerbjudande 1

ROYAL Ergo Air

568:-/mån*

Leasingerbjudande 2

ROYAL Kentucky
med tillbehörspaket

Alltid fri leverans till din närmaste travbana...
Erbjudandet gäller till och med 2011-12-31.

Ingen av hingstarna nådde upp till maximal 
poängnivå som innebär ”mycket högt skattat 

avelsvärde”. Bland de fyra hingstar som 
nådde till näst högsta nivå, ”högt skattat av-
elsvärde”, fanns Intoxicated. Sammantaget 

var han den hingst som fick högst poäng vid 
det här värderingstillfället.

att bedömningen var slut redan 10:30. 
På samma sätt som dagen innan åter
vände gruppen till slottet för att arbeta 
igenom allt underlag i lugn och ro. 
En hel del diskussioner fördes, men 
ett demokratiskt beslut gav en enig 
bedömning.

Innan det offentliga omdömet på 
Munktell Arena i Eskilstuna visades 

Amour Ami i visningsringen. 
Publiken fick veta hur nämnden 

gör exteriörbedömningarna och hur 
poängsättningen går till. 

Därefter löpte det på. En efter en 
leddes hingstarna in i ringen och fick 
sina omdömen. Slutligen delades fre
dagens uppvisningspris ut till Char
lotte Andersson (Amour Ami).


