Stambokföring av ston
Den tyska stamboken är indelad i tre avdelningar:
1. Huvudstamboken H (”Hauptstutbuch”)
2. Stamboken S (”Stutbuch”)
3. Sido-stambok V
Stamböckerna är stängda. För hästar från de flesta avelsförbund utanför Tyskland är det mest
aktuellt med stambokföring i huvudstamboken (H) eller i stamboken (S). För att ett sto ska kunna
införas i någon av stamböckerna ställs särskilda krav på härstamning, exteriör och grundgångarter.
a. Regler för intag i huvudstamboken (H)
a. Stoets härstamning måste vara godkänd enligt hannoveranerförbundets kriterier minst fyra
generationer bakåt. Det betyder att såväl fadershingsten, morfar, samt ytterligare två hingstar
bakåt på moderns sida ska vara upptagna antingen i hingstboken för tyska
Hannoveranerförbundet eller godkända i något av de av Hannoveranerförbundet godkända
avelsförbunden. Stoets mor måste vidare vara upptagen antingen i huvudstamboken H eller i
stamboken S.
b. ett Hannoveranersto eller Hessiskt sto måste också ha uppnått ett genomsnitt om lägst 6.0 vid
stoprov/besiktning inför stambokföring. Gångartsbetygen får inte vara lägre än 5.0. För ston som
skall stambokföras från andra avelsförbund gäller att genomsnittsbetyget måste vara lägst 7.0 vid
bedömningen. Till det följer att ston som är fullblod, angloaraber eller araber måste genomföra
ett stoprov eller liknande prestationstest.

Regler för intag i stamboken (S)
c. Stoets härstamning måste vara godkänd enligt hannoveranerförbundets kriterier minst tre
generationer bakåt. Stoets moder kan vara införd antingen i huvudstamboken H, stamboken S
eller i sidostamboken V;
d. Ston som är registrerade i hannoveranerförbundet eller i Hessian måste ha ett genomsnittsbetyg
vid bedömning om lägst 5.0. Inget delbetyg i övrigt får vara lägre än 4.0.
e. Ston med en godkänd härstamning men som är registrerade i andra förbund måste ha ett
genomsnittsbetyg om lägst 7.0 och inget enskilt delbetyg under 5. I Ryssland och utanför Europa
accepteras emellertid inga ston för registrering i hannoveranerförbundet om de inte uppfyller
kraven för registrering i huvudstamboken H.
f. Fullblodsston, angolaraber och araber som inte har gjort stoprov eller motsvarande
prestationstest kan godkännas om genomsnittsbetyget är lägst 7.0.

Besiktning av ston
Ett föl kan registreras i hannoveranerförbundet endast om stoet själv har stambokförts i
hannoveranerförbundet senast under det år som fölet föddes. För att accepteras för stambokföring
måste märren ha besiktigats och visats fram för avelsvärdering. Sådana tillfällen erbjuds i samband
med fölmönstring, vid vilka det går bra att visa fram ston även utan föl. Stoet måste vara lägst tre år
gammalt. Det finns däremot ingen övre åldersgräns.
Stoet visas fram i trav och i skritt.
Betygen sträcker sig från 1 (mycket dåligt) till 10 (excellent) och ges utifrån följande
bedömningsgrunder:
1. Typ
2. Exteriör; med undergrupperna huvud, hals, sadelläge, bål, framben, bakben.
3. Rörelsernas korrekthet
4. Elasticitet och självbärighet (i trav)
5. Skritt
6. Allmänt intryck och utvecklingsbarhet
Betygen ges i heltal. Poängen för underkategorierna 1-6 ligger till grund för det slutliga
genomsnittsbetyget. Detta avrundas uppåt eller nedåt.
Ett alternativ för den som vill stambokföra sitt sto är att låta stoet göra ett prestationsprov under ett
stotest. Då bedöms stoet även under ryttare.

