RAPPORT FRÅN ASVH HÖSTEN 2013
Till Ordförandena i ASVHs Regionala Föreningar.
Kära vänner,
Detta skrivs i väntan på den annalkande stormen Simone som beräknas anlända till Flyinge om någon
timme.
För några veckor sedan genomfördes årets Avels och Sportchampionat på Flyinge. För en gångs skull
under utmärkta väderförhållanden och tävlingarnas genomförande skedde i år på ett utmärkt sätt
där hästägare, ryttare och funktionärer alla var glada och mycket nöjda med arrangemanget. Ur ett
ASVH-perspektiv blev tävlingarna en formidabel succé för våra SWB-hästar som totalt kom att
dominera prislistorna även i de Öppna Championaten. I fälttävlan vann SWB hästar såväl 4- som 5och 6-årschampionaten. I hoppningen vann SWB hästar 3-, 4- och 5-årschampionaten och i dressyr
vann SWB-hästar allt utom 6-årschampionatet, som togs hem av den i Sverige stationerade,
godkände avelshingsten Rausing. Det var framförallt mycket roligt att se den nya unga generationen
med tre- och fyraåriga SWB-dressyrhästar av mycket hög kvalitet. För första gången sändes
tävlingarna ut till alla tittare hos den tyska hästkanalen ClipMyHorse, vars kommentator Andreas
Künnemann efteråt i e-mail uttryckt sin stora förtjusning över den höga kvalitet han kunnat
konstatera hos SWB-hästarna.
Under sommaren och hösten har vi myntat begreppet ”SWB Hästar Kan! SWB Uppfödare Kan!” i
samband med att vi, på framförallt vår Facebooksida, aktivt försökt redovisa tävlingsresultat för
SWB-hästar från tävlingar ute i olika delar av världen. Vi kan konstatera att vi för närvarande har en
ny ung generation av 8-10-åriga SWB-hopphästar som skördar stora framgångar med internationella
ryttare runt om i världen. En genomgång av hoppframgångarna gjorde jag i en artikel som gick ut till
alla medlemmar och som även publicerades i något omarbetad form i tidningen Ridsport, samt har
den legat ute på vår hemsida med länkar från Facebooksidan. Om du missat den så kan du ta del av
den här: http://www.asvh.se/sport/swb-vinner-mark
Vi kan även konstatera att SWB i den internationella rankingen i slutet av sommaren låg på tio i
topplistan när det gäller produktion av internationella tävlingshästar i alla de tre olympiska
disciplinerna, dressyr, hoppning och fälttävlan. Utöver SWB var det endast Hannover, Oldenburg,
Westfalen och Holstein, alla klart större förbund än SWB, som klarade av den bravaden.
Kampanjen som sådan har redan varit framgångsrik och vi kan konstatera att uppskattningen av
SWB-hästars kvalitet, ”snacket” runt svenskfödda hästar och hur SWB-hästar presenteras och skrivs
om i press, på websidor samt i sociala medier, numera har en mycket mera positiv underton än bara
för ett halvår sedan.
Vi kommer att fortsätta att så mycket vi orkar och kan lyfta fram de goda exemplen på hur SWBhästar och SWB-uppfödare är framgångsrika på nationella och internationella arenor.
Under våren har årets 3-årstester samt den avslutade avelsäsongen hanterats utifrån de stora
regelverksförändringar som genomfördes inför 2013.

3-årstesterna genomfördes med den införda linjära beskrivningen av hästarnas exteriör,
rörelsemönster och hoppförmåga, domarna kunde i år använda halvpoäng som en positiv
förstärkning av ett lägre betyg och hoppningen genomfördes med trehinderssystem. Erfarenheterna
av dessa förändringar har i huvudsak varit mycket positiva. En utvärdering och uppföljning pågår och
kommer att redovisas i detalj vid domarkonferens i januari.
Även denna avelssäsong har vi sett en minskning av antalet betäckta ston, dock inte i samma
storleksordning som under de senaste åren. Totalt har i år registrerats 2834 unika betäckta ston på
språngrulla, jämfört med 3017 förra året. Minskningen av antalet ston jämfört med 2012 är 6 %.
Minskningen mellan 2011 och 2012 var 13 %. Vi kunde i år konstatera att betäckningarna under
våren fram till mitten på sommaren låg på ungefär samma nivå som 2012, varför vi vågade hoppas på
en stabilisering av antalet betäckta ston i år. Dock visade det sig att osedvanligt få ston kom till
betäckning under senare delen av sommaren, och uppenbarligen har de uppfödare som fått sena föl i
år valt att inte betäcka om sent på säsongen. Förhoppningsvis kommer de till tidig betäckning under
våren 2014!
De förändringar som gjorts i hingstregelverket har slagit väl ut, och många har använt sig av
möjligheten till ett-sto-licens, och kunnat betäcka med hingstar som normalt inte varit
marknadsförda i Sverige. Sju procent av de betäckta stona har inseminerat med hingst använd via
ett-sto-licens. Totalt har 239 olika hingstar använts, och ca 1/3 av dessa har använts via ett-sto-licens,
övriga via ordinarie eller limiterad hingstlicens. Denna möjlighet har ökat stoägarnas valfrihet att
välja den hingst som de velat matcha mot sitt sto, och många av de som tidigare använt sig av i
Sverige inte godkända hingstar och som registrerat avkommorna utomlands, har nu istället valt att
återkomma in i det svenska systemet. Årets inrapporterade dräktighet ligger på totalt 83 %, en
välkommen ökning jämfört med 2012 års siffra på 79 %. Spermaimporterna står för 23 % av
betäckningarna, och hingstar stationerade i Sverige för återstående 77 %.
Under hösten arbetar vi nu med att förbereda en rekryteringskampanj av nya medlemmar till ASVH.
Vi vill naturligtvis poängtera nyttan av ett medlemskap i ASVH för alla aktiva uppfödare, som ju är
och alltid har varit kärnan i vår medlemskår. Vi tror dock att det finns många hästmänniskor därute
som gärna vill vara med och stötta den svenska avelsverksamheten även om man inte nödvändigtvis
är aktiva uppfödare, men man äger eller rider en SWB häst och man inser värdet av ”Horses Made in
Sweden”. Vi föder upp unika SWB hästar som är av hög internationell kvalitet, de föds upp på
svenska öppna marker med, jämfört med stora delar av övriga Europa, stora ytor att fritt röra sig på,
de föds upp på hälsosamt svenskproducerat vallfoder med vettiga kompletterande kraftfodergivor,
de föds upp av SWB-uppfödare med ett svenskt djurskyddstänkande i botten för sin verksamhet och
de produceras sedan vidare i ett framgångsrikt svenskt unghästsystem. Detta är närproducerat i sin
rätta betydelse. Vi kommer att erbjuda de som ser värdet i detta koncept och som vill vara med och
stötta verksamheten ett stödjande medlemskap i ASVH. Till detta arbetar vi för närvarande intensivt
med att genom samarbeten med olika företag som vill stödja vår avel kunna erbjuda alla våra
medlemmar medlemsförmåner som gör det ännu mera lönsamt att vara medlem i ASVH.
En tillräckligt stor medlemskår utgör en av grunderna för vår verksamhet och för vår ekonomi. Det
ekonomiska saneringsarbete som genomfördes under andra halvan av 2012 och som vi jobbat vidare
med under 2013 har gett ett gott resultat. Det ekonomiska utfall och den prognos som presenterades
för ASVHs styrelse vid deras möte den 30 september, visar på ett stabilt ekonomiskt resultat för
ASVH under 2013, och vi kommer att kunna ta med oss ett visst ekonomiskt överskott in i 2014. Med

tanke på förutsättningarna när den nuvarande styrelsen och ledningen tog över våren 2012 så är
detta ett utomordentligt gott resultat av nedlagt arbete. Dock är det naturligtvis oerhört viktigt,
speciellt med tanke på de stora strukturella förändringar som nu snabbt sker inom avelsvärlden, att
hålla fortsatt hög kontroll på vår ekonomi, och på de förutsättningar som reglerar det ekonomiska
utfallet i vår verksamhet.
Under skrivandet har Simone dragit förbi och lämnat efter sig strömlösa timmar, bristande
vattenförsörjning till hästarna, två rotvältor på min tomt och flera på Flyinge, men just nu skiner
solen och det är 10 grader varmt. Vi har haft en underbar höst och ser med tillförsikt an den
kommande vintern!
SWB Hästar Kan, SWB Uppfödare Kan!!

Flyinge den 30 oktober 2013
Karl-Henrik Heimdahl
VD ASVH
P.S. glöm inte att boka in datum för Ordförandekonferens som kommer att hållas den 1-2 februari
2014. Återkommer med plats och agenda. D.S.

