
Förtjänsttecken för Ädla Hästens medlemmar                                       

och SWB registrerade hästar. 

Högst bedömda av föreningens Föl/Unghästtest erhåller silver utan ansökan. 

      

Avelsmeritering                    Valör              Vem kan söka? 

Godkänd hingst    Guld           1,2,3,anm1 

Elitpremierat sto    Guld           1,2,3,anm 1 

Tävlingsmeriter 

Breeders final 3-4-5-6-7 åring   Brons           1,2 

Breeders vinnare 3-4-5-6-7 åring   Silver           1,2 

Final 4-5-6-7 åring CoY/Falsterbo/Elmia  Brons           1,2 

Vinnare 4-5-6-7 åring CoY/Falsterbo/Elmia  Silver           1,2 

Vinnare R&B Eventing    Silver           1,2 

Genomfört Unghäst VM    Silver          1,2 

Vinnare Unghäst VM    Guld          1,2,3 

 

Placering lägst 150 hoppning   Guld          1,2 

Placering lägst Intermediaire II dressyr  Guld          1,2 

Placering lägst 3 stjärnig fälttävlan   Guld          1,2 

 

**- stjärnigt sto    Brons          1,2 

***-stjärnigt sto    Silver          1,2 

Polishäst i tjänst i 5 år    Brons           2  

   

1. Uppfödare och ägare 

2. Uppfödare ej ägare 

3. Ägare, men uppfödd av någon annan anm.1 Hästen skall ha ägts minst 5 år. 

Uppfödare och/eller ägare skall vara medlem i föreningen det år prestationen uppnås. 



Syfte och anvisningar för förtjänsttecken 

Föreningen vill premiera, stötta och uppmuntra sina medlemmar. 

 

Godkänd hingst skall vara godkänd i SWB 

Elitpremierat sto följer SWBs reglemente 

Unghästävlingar 

Breeders, klasser enl proposition 

CoY =Champions of Yongsters: Klasser enl. proposition för resp. årgång 

Falsterbo och Elmia. Klasser enl. proposition för resp. årgång 

R&B Eventing (Sveriges bästa i varje årgång fälttävlan) 

Prestationsklasser för ston ** och*** 

Följer reglerna enl. SWB och skall vara publicerad i BLUP  

Polishäst 

Följer SWB s regler i poängberäkning för Elitsto. 

 

På ansökningsblanketten: Fyll i samtliga uppgifter, går fylla i digitalt 

Valör = Bocka i den valör du söker 

Vem är du = Bocka i om du är uppfödare & ägare, uppfödare eller ägare ej uppfödare 

Text : Här skriver du fritext för att klargöra vilken merit som gör att din häst når upp 

till sökt förtjänsttecken. 

 

Varje enskild häst kan få flera förtjänsttecken.  

Förtjänsttecknen delas ut i samband med årsmötet och skall 

avhämtas av uppfödaren/ägaren personligen. 

Senast reviderad för tävlingsåret 2019 enl. styrelsebeslut 191216. 

Statuterna för förtjänsttecknen kan ändras när tävlingar förändras, 


