
 
 

Svensk Tyroler Haflingeravel ”STH” arrangerar Avelsvärdering 2014.  

Söndagen 30 mars kl.10.00 på Roslövsholms gård, Flyinge, Skåne 

En första avelsvärdering görs på 1-2 åriga hästar och ger en god indikering på hur den slutliga avelsvärderingen 

kommer att bli. Därför kan det vara en bra idé att avelsvärdera din unghäst för att tidigt kunna avgöra dess 

framtida avelsvärde. 

Avelsvärdering med stambokföring – s.k. ”kåring” görs när stona är 3 år, eller allra senast 4 år. Äldre ston kan 

numera inte kåras. Kåringen utförs av Österrikiska domare från vårt moderförbund HPT som också registrerar de 

kårade (godkända)stona i Österrikes Grundstambok. 

Ett avelsvärderat sto kan betäckas med valfri godkänd Tyrolerhingst, både på naturlig betäckning eller via semin. 

Du kan välja vilken hingst du vill, oavsett vilket land den står i. Vi hjälper gärna till och förmedlar kontakter till 

olika hingstägare! Det finns idag 3 godkända Tyrolerhingstar i Sverige och ett antal i Danmark. Semin finns att 

tillgå från bl.a. Tyskland där det finns många fantastiska hingstar att välja mellan. 

Avkomman till ett avelsvärderat sto är berättigad att ansöka om hästpass via oss, detta utfärdas av HPT i 

Österrike. Ett sto med ett högt avelsvärde finns det en marknad för i hela Europa, och Tyrolerhaflinger har gott 

renommé. Om stoet inte är avelsvärderat stängs dessa möjligheter helt. 

Det kan vara fördelaktigt både ur avels- och försäljningssynpunkt att ett Tyrolerstammat sto är kårat och infört i 

grundstamboken. Avkomman kan då registreras som ren Tyrolerhaflinger och följa grundstamboken vidare. 

Vi har tittat i våra register över Tyrolerston och ser att du är ägare av ett sto som ännu inte är kårat. Därför 

hoppas vi att du vill ta till vara på möjligheten att Kåra ditt sto 2014 och samtidigt öka värdet på henne. 

Samtidigt får du tillfälle att träffa andra hästägare, byta idéer och synpunkter med likasinnade och diskutera 

Tyroleravelns framtid. Våra kunniga och trevliga domare står gärna till tjänst och svarar på frågor kring avel och 

uppfödning. 

Vi arrangerar Kåringen i Skåne 2014 då flertalet hästar som skall kåras finns häromkring i år. Vi försöker alltid i 

möjligaste mån minimera resvägen för deltagarna. Vilket kan vara en utmaning i detta avlånga land. Vi hoppas på 

god uppslutning så att vi får en god grund som framtida avel kan vila på.  

Datum: Söndagen den 30 mars kl.10.00 2014. Kom i god tid! 

Plats: Roslövsholms Gård, Roslövsholm 2,  24797 FLYINGE 

Sista anmälningsdag 28 februari 2014 genom att betala in på bg. 121-6225 och påskriven 

anmälan via post; Se bifogad anmälningsblankett!!! 

STH c/o Yvette Bårring, Forsgård 68, 261 93 Saxtorp 

frågor tel. 0708-12 19 97 
Mer information finns på www.haflinger-sth.se Har du frågor är du välkommen att kontakta oss! 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMENTILL OSS MED DIN ANMÄLAN!  

http://www.haflinger-sth.se/


 
 

Plats: Roslövsholms Gård, Roslövsholm 2,  247 97 FLYINGE 

Koordinater 
RT90:  X: 6185090, Y: 1347746  
WGS84: Lat N 55° 46′ 15″ Lon E 13° 22′ 44″ 
Decimal: 55.7709, 13.3791 

 


