Minnesanteckningar förda vid SWBs ordinarie medlemsmöte
i Linköping den 23 april 2016

Inledning
SWBs tillförordnade ordförande inledde med att hälsa deltagarna välkomna. Olle beskrev 2015 som
ett händelserikt år. SWB anställde en ny VD, Helén Uddefors i september, och kort därefter fick han
själv ta över ordförandeposten efter att Lars Pelin avgått. Olle påpekade dock att många nya projekt
sjösattes under förra året. Idén om Pop Up Sales började ta form och det första arrangemanget gick
av stapeln förra veckan. Arbetet med den viktiga medlemsnyttan är också på gång, liksom
förändringar i Breeders Trophy-tävlingarna och diskussionerna kring embryotransfer. Olle
uppmanade också föreningsrepresentanterna att lämna förslag på regionala ledamöter i de olika
utskotten. Avslutningsvis önskades alla ett stort lycka till med årets fölnings- och betäckningssäsong.
Hästpassförordning
Helén Uddefors informerade kort om den nya hästpassförordningen som trädde i kraft den 1 januari
2016. Ca 7 500 pass har kommit in till kansliet de senaste månaderna. Detta har inneburit en enorm
arbetsbelastning och ordinarie arbete har blivit försenat och fått stå åt sidan. Sverige har inte haft
någon central hästdatabas och på grund av detta haft ögonen på sig från EU. Detta har i sin tur gjort
att Jordbruksverket inte varit förhandlingsbara. Den centrala hästdatabasen kommer att tas i bruk
den 1 juli.
Elitfölauktion
35 föl selekterades till elitfölauktionen 2015. Den totala försäljningssumman blev 2,9 miljoner kronor
och snittpriset drygt 82 000 kronor. Överskottet från 2015 kommer att användas till att utveckla och
förbättra kommande auktioner. Andreas Jönsson, Johan Ifverson och Ingemar Runesson kommer att
jobba vidare, och i arbetsgruppen ingår också Helén Uddefors, Ann-Charlotte Cadier, Per Jansson och
Henrik Ankarcrona. 2016 års elitfölauktion kommer att äga rum i samband med Breeders Trophytävlingarna på Flyinge i oktober.
Ekonomi
Göran Smedberg redovisade det ekonomiska resultatet för 2015 och kunde med glädje konstatera
att vi nu har huvudet väl över vattenytan!
SWBs ekonomiska resultat slutade enligt budget med ett plusresultat på drygt 50 000 kronor. SWB
tappade ca 100 medlemmar under 2015, men Göran meddelade att vi i dagsläget har fler
medlemmar än motsvarande tidpunkt förra året. ASVH Service AB slutade på ett positivt resultat på
drygt 360 000 kronor. Lekmannarevisor Mats Olofsson framförde revisorernas rekommendation att
ge styrelse och VD ansvarsfrihet.
Avelsåret 2015
Avelsledare Emma Thorén Hellsten kunde rapportera om en positiv trend från 2015. Antalet
betäckningar ökade med 7,7 % under 2015 och antalet visade hästar på 3-årstest är samma andel,
trots en mindre årgång. SWB-hästar har också visat fantastiska tävlingsresultat och fler och fler tävlar
internationellt. Deja (SWB) är rankad som nummer 10 bland dressyrhästarna och Ohlala (SWB) som
nummer 12 bland hopphästarna. Avelsrådgivningen visar på nöjda medlemmar och innebar en
ökning jämfört med tidigare år.
Bruksprov 2016
Bruksprovet 2016 såg 46 hingstar av 58 anmälda genomföra prov. Av dessa kunde 21 godkännas och
det var ungefär lika stor andel av de deltagande SWB-hingstarna som av de utlandsfödda som

godkändes. En positiv ökning av publikantalet kunde noteras och stort intresse för websändningen av
fas II. Ekonomiskt blev det ett plusresultat trots ökade omkostnader.
Utbildning
Flertalet utbildningstillfällen har arrangerats. Under Avelschampionatet i oktober fick vi möjligheten
förbättra samarbetet mellan avel och sport genom en tränarutbildning. 80 dressyr- och hopptränare
deltog och fick information om avelsarbete och hållbarhet samt närvara vid tävlingarna tillsammans
med läktarcoacherna Frenk Jespers och Peter Markne. Samtidigt ordnades också medlemsutbildning
med motsvarande upplägg. Seminarium om embryotransfer arrangerades inför en fullsatt aula på
Flyinge. Under 2015 och början av 2016 arrangerades också välbesökta domarkurser där bl a linjär
bedömning gicks igenom och de nya läsplattorna för detta ändamål har testats. Vid samma tillfälle
har också bedömningsledarna från de regionala föreningarna träffats. Även Ung-SWB har haft träffar
med föreläsningar och läktarguider.
Satsningen på internationell kompetenshöjning av domarkåren fortsätter, bl.a. genom att årets
sommarkurs förläggs i Tyskland där man ska titta på föl och 3-årsston. Även SWB-medlemmar är
välkomna att följa med på denna resa i mån av plats.
Under 2016 genomför SWB en ny utbildningssatsning, delfinansierad av HNS, som kallas
”Uppfödarcoachen”. Projektet innebär gemensamma träffar med utbildningsinslag i anslutning till
avelsevenemang och tävlingar. Det ingår också ett personligt upplägg som kan innebära exempelvis
avelsrådgivning, mentorskap och studiebesök. Vidare har Uppfödarcoachen en egen Facebookgrupp.
Projektet har i dagsläget drygt 40 deltagare.
Ung SWB
Ung SWB finansieras via projektpengar från HNS/HUS. 2015 har inneburit ett ökat inflytande och
medlemsrekrytering för Ung SWB. Ung SWB-cup har arrangerats med träningsdagar på
naturbruksskolor runt om i landet. Vid både bruksprovet och Avelschampionatet arrangerades Ung
SWB-dagar och ungdomarna har representerat på tävlingar och andra arrangemang, bland annat vid
en clinic med Jens Fredricson. Sist men inte minst deltog Ung SWB med två lag på Young BreedersVM i England, där Fanny Markström vann guldmedalj i exteriörbedömning. Den 1 januari 2016
anställdes Emmy Leander som projektledare för Ung SWB.
Blup.se
Under 2016 finns förhoppningar om att kunna förbättra blup.se. På önskelistan finns bland annat att
kunna publicera avelsindex för linjära egenskaper, få en mer överskådlig layout, mobilanpassa sidan
samt att kunna få med en till salu-markering.
WBFSH
I november avhölls World Breedings årsmöte i Wien, Emma Thorén Hellsten och Helén Uddefors
representerade SWB. Chris Gould, Kanada, valdes in som ny styrelseledamot, vilket anses bra för
SWB då vi har liknande värderingar. WBFSH antog en ny organisationsstruktur och Rolex är ny
huvudsponsor. WBFSH hoppas också på ett utökat samarbete med FEI. I samband med årsmötet
hölls också en del olika seminarium med fokus på genetik.
Rankinglistor
Under året har två nya rankinglistor tillkommit, utöver de från World Breedings. Horsetelex har ett
poängsystem som utgår från tävlingens och klassens svårighetsgrad samt hästens placering.
Hippomundo baserar sin ranking på prispengar.
Omvärlden
Större förändringar i det Tyska hingstselektionssystemet har medfört anpassningar av det svenska

regelverket för hingstar som går sina prov i Tyskland. 2016 är ett övergångsår med flera tillfälliga
tyska bestämmelser, vilket kan göra det lite vanskligt för den som önskar använda en ung tysk hingst.
För den som är osäker rekommenderas att vända sig till SWB för guidning.
Unghäst-VM i dressyr flyttar i år till Ermelo i Holland. Tävlingarna kommer att utökas med en klass för
7-åriga hästar och även en Sires of the World-klass finns på planeringsstadiet.
Nya rankinglistor på gång från Horsetelex och Hippomundo kan innebära nya internationella
samarbeten för vår del.
Nya arbetsformer för WBFSH kan innebära större möjlighet att påverka för de mindre
avelsförbunden.
På forskningsfronten
SWB har ingått ett avtal med Oldenburg Verband, SLU och tyska forskningsinstitutet VIT om att
undersöka genetiska samband mellan linjära egenskaper bedömda i SWB och Oldenburg. Detta kan
vara starten mot internationella avelsvärden för linjära egenskaper. Detta innebär ett unikt
samarbete med Tyskland, där Oldenburg på sistone utmärkt sig genom att vara mer progressiva än
övriga tyska förbund.
SWB ingår i en så kallad Associationsstudie vid SLU som går ut på att koppla specifika områden på
hästarnas DNA till enskilda egenskaper. Studien visar lovande preliminära resultat, bl.a. för
hoppegenskaper och mankhöjd. Vi följer studiens fortsättning med intresse och hoppas på att
resultaten kan leda till praktiska applikationer framöver.
Vid SLU genomförs också för närvarande ett examensarbete som undersöker hur stor andel
importerade avkommor påverkar hingstars avelsindex.
Marknad och kommunikation 2016
Helén Uddefors informerade om det arbete som påbörjats för att synliggöra SWB i olika
sammanhang. Ett sådant exempel var första tillfället av Pop Up Sales som arrangerades hos Stall
Ankarcrona i mitten av april. Drygt 10 hästar visades för ett 50-tal spekulanter och några köp gick i
lås. ”SWB på plats” är en annan möjlighet för SWB att synas och första tillfället var i Umeå i samband
med Rolf-Göran Bengtssons clinic. Ett knappt 100-tal personer deltog i den paneldebatt som
ordnades. SWB kommer att finnas på plats vid ett flertal tävlingar och arrangemang under året.
SWB arbetar med att förbättra nyhetsflödet på hemsida och facebook. En ny hemsida kommer att
lanseras under året och även de regionala föreningarna kommer att kunna använda samma
plattform.
SWB måste stärka sitt varumärke och Helén visade upp ett första exempel på hur broschyrer,
annonser etc. kan komma att se ut i framtiden. Nationellt och internationellt ska SWB uppfattas som
en kvalitetsstämpel. Genom att marknadsföra den svenska hästen ska vi skapa mervärden för våra
medlemmar.
Övrigt
Under 2015 tecknades ett nytt, långsiktigt samarbetsavtal med Agria som stäcker sig två år framåt.
Vi får långsiktig support från HNS.
Slutleverans av hästdatabasen från Equipe, där alla funktionerna enligt kravspecifikationen är klara.
Remiss- och lobbyarbete, bland annat gällande skattelagstiftning och konsumentköplag. SWB har
även varit delaktiga i att arrangera en utbildningsdag för Skatteverkets personal, för att
förhoppningsvis öka förståelsen för hästföretagande.

2016
Satsningen på internationell kompetenshöjning kommer att fortsätta under året och våra domare
kommer att ha möjlighet att åka till olika platser i Europa för att närvara vid evenemang och göra
studiebesök. I början av juni arrangeras en bussresa till Tyskland för domare och medlemmar för att
närvara vid stotest och fölbedömning.
”Uppfödarcoachen” är nytt för i år och har visat sig vara populärt bland våra medlemmar. Drygt 40
deltagare träffas vid olika evenemang runt om i landet och får personlig coaching. Det är också ett
utmärkt sätt för kontaktskapande och utbytande av erfarenheter.
På forskningsfronten kommer SWB att samarbeta med Oldenburg i en internationell studie om att
linjärt beskriva egenskaper. En SLU-student gör just nu ett examensarbete om hur en stor andel
importerade avkommor påverkar vårt avelsindex. På SLU pågår också en associationsstudie där
specifika områden på hästarnas DNA kopplas till enskilda egenskaper. Denna studie visar i dagsläget
på lovande preliminära resultat.
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