Beridna Högvaktens optionsprogram
för svenskt varmblod
Beridna Högvakten söker nu uppfödare som vill medverka
till att stärka uppfödningen av svenskfödda fuxar som är
lämpliga för användning inom Beridna Högvakten.
Av tradition är fuxfärgade valacker ett av den beridna
vaktparadens främsta profilskapande kännetecken och
därför söker vi nu kontakt med ägare till lämpliga fuxston för att initiera en målinriktad avel av passande fuxar.
Den beridna vaktparaden är en självklar del av det
svenska kulturarvet samt en hyllning till svensk uppfödning.
Idag finansierar föreningen för Beridna Högvakten
inköp och utbildning av de 75 hästar som ingår i verksamheten. Det är alltså inte längre staten som bekostar
hästarna, utan föreningen och dess medlemmar.
Årligen kommer tio uppfödare att erbjudas plats i
optionsprogrammet. Ansökan sker till Beridna Högvakten och därefter kommer hästrekryteringsgruppen för
Beridna Högvakten att avgöra vilka uppfödare som går
vidare till programmet.
Den fuxfärgade avelshingsten väljs i samråd med
hästrekryteringsgruppen och därefter ingås optionsavtalet med ägaren till fuxstoet, där Beridna Högvakten
erbjuds att köpa fölet vid fyra års ålder om fölet möter
de önskade kriterierna.

Optionsprogrammets uppfödare erbjuds:
• En årlig premie om 15 000 kr från tidpunkten
för konstaterad 90 dagars dräktighet. Premien
betalas därefter ut t.o.m. 3 års ålder om ett fuxfärgat hingstföl föds och anses lämpligt.
• Fördelaktig försäkring från If för foster och föl.
• Att hästen säljes till den Beridna Högvakten om
hästen anses lämplig.

ÅR 1
betäckning – konstaterad dräktighet
vid 90 dygn – 15 000 kr*

ÅR 2
hingstföl 1 år – 15 000 kr*

ÅR 3
unghingst/valack 2 år – 15 000 kr*

ÅR 4
valack 3 år – 15 000 kr*

*Optionsavtalet upphör att gälla men stoägaren får behålla utbetald
premie/premier om:
• Ett stoföl föds
• Hästen som 2,5-åring har kliniska avvikelser eller röntgenförändringar som bedöms ha negativ påverkan på framtida hållbarhet.
• Hästen inte anses ha rätt egenskaper för framtida tjänstgöring
som högvaktshäst när den bedöms av Beridna Högvaktens hästrekryteringsgrupp på våren som fyraåring.
Utbetalning sker senast årsskiftet av det innevarande året.

ÅR 5
Hästen kontrolleras för sin lämplighet av
Beridna Högvaktens Hästrekryteringsgrupp när den går in på sitt 4:e år.

Kontakt: visningsdagarna@beridnahogvakten.se / 08-667 77 30, www.visningsdagarna.se

