
Medlemsmöte den 15 april 2018 i Linköping 

 

SWBs ordförande Olle Kindberg inledde med att hälsa alla deltagarna välkomna och kunde 

konstatera att 2017 varit ett händelserikt år för SWB.  

 

Verksamheten 2017 

VD Helén Uddefors inledde med att gå tillbaka till ”Mål 2020” och våra kärnvärden för att visa vad vi 

jobbar mot.  

Hästpass 

Under 2017 hade SWB ett stabilt inflöde av fölregistreringar. Det är en markant ökning av 

tilläggsregistreringar till följd av EU-föreskriften som trädde i kraft 2016. Jämfört med tidigare har 

antalet tilläggsregistreringar fyrdubblats. Detta visar också vilken konkurrens vi har utifrån och ett 

mål vore att få en del av dessa hästägare att istället köpa en SWB-häst.  

IT 

Vår IT-satsning går som planerat. Vi har under 2017 mobilanpassat både vår hemsida samt blup.se. Vi 

har också ett eget nytt medlemssystem. Vi jobbar vidare med de regionala föreningarnas hemsidor.  

Representation/lobbying 

Helén har under året som gått varit med på möten gällande skattelagstiftningen och 

konsumentköplagen, ett arbete som går sakta men säkert framåt. SWB har också kontakt med 

Jordbruksverket angående nya regelverk som är på gång. Vidare har SWB kontakt och samverkan 

med HNS, SvRf, Näringsdepartementet, LRF Häst och en del andra aktörer samt samarbete med 

riksanläggningarna, som är historisk mark för SWB-hästar. 

Medlemskommunikation 

SWB arbetar med att generera medlemsnytta och att stärka varumärket. Ett välkomstpaket skickas ut 

till alla nya medlemmar. Två gånger om året skickas ett medlemsblad ut. SWB arbetar också med att 

ha en aktiv facebook-sida och att skicka ut nyheter via e-mail. Sedan en tid tillbaka är Josefine Tinglöf 

ny medlemsansvarig på kontoret.  

Marknadsföring/försäljning 

Under 2017 arrangerades Elitfölauktion för tionde gången, och auktionen blev mycket lyckad. I 

samband med Breeders Trophy arrangerades också SWB Market för att uppmärksamma SWB-hästar 

till salu. Under Breeders Trophy gick också SWB Stallion Trophy för att ge de godkända hingstarna 

möjlighet att visa upp sig för publiken och stoägarna i samband med unghästtävlingarna. I samband 

med Göteborg Horse Show arrangerades Swedish Warmblood Trophy för första gången 2017, ett 

utmärkt tillfälle för våra svenskfödda hästar att få delta på en internationell tävlingsarena. Vi hoppas 

att detta kommer att fortsätta även 2019 när det är världscupfinal i Göteborg. 

Vi har också haft annonsering i ridsportmedia i samband med de stora evenemangen samt 

monterverksamhet vid ett flertal tillfällen. Vid mästerskap och större tävlingar har priser delats ut till 



bästa SWB-häst. SWB arbetar också med långsiktiga relationer med företag där vi har ömsesidig 

nytta. Exempel på sådana samarbeten är Agria, Evidensia och Krafft. 

Kompetensutveckling 

Under 2017 arrangerades utbildningar och kurser vid olika tillfällen. Ung SWB Cup är ett populärt 

arrangemang där naturbruksskolor runt om i landet dels får information om SWB, men också utbildas 

och tävlar i bland annat exteriörbedömning, visning av häst samt löshoppning. Detta är ett utmärkt 

tillfälle att fånga upp våra ungdomar.  

Under året har SWB också haft ett exportprojekt, regionala workshops på temat embryotransfer 

samt regionala fölträffar tillsammans med Agria och Evidensia. I höstas arrangerade vi ett välbesökt 

avelsseminarium tillsammans med Svensk Galopp och i början av 2018 publicerades 

instruktionsfilmer inför unghästtesterna på vår hemsida. Vi har också haft avelsseminarium med 

Christoph Hess, Jan-Ove Olsson och Bo Jenå samt inspirationsföreläsning med Volvos VD och de 

Lavals försäljningschef. 

 

Inför 2018 

Helén Uddefors berättade om planerna för 2018, när SWB kommer att stärka och utveckla sin 

kärnverksamhet, det vill säga aveln av SWB-hästar. Vi arbetar vidare med att stärka SWB som 

varumärke och fortsatt satsning inom kommunikation och marknadsföring. Vi arbetar också med att 

hitta kostnadseffektiva IT-lösningar som ska underlätta arbetet på alla plan. Under året arbetar vi 

med att förbättra och förnya språngrullesystemet som nu har åtta år på nacken.  

I samband med Breeders Trophy i oktober kommer en ny Elitfölauktion att gå av stapeln. En vecka 

tidigare arrangeras SAAB International Grand Prix Dressage i Flyinge och i samband med detta 

kommer vi att ha Pop Up Sale och sälja fem 2,5-åriga dressyrhästar. SWB har också etablerat ett 

samarbete med Trottex och Fredrik de Backer för att förhoppningsvis kunna få igång en online-

auktion med hästar. 

I början av året sjösattes ett nytt stofamiljsprojekt som Anette Sånesson ansvarar för. Den gamla 

stofamiljsboken från 1974 kommer under våren att publiceras på hemsidan. Vi håller också på att 

samla in information för att förhoppningsvis kunna hitta nya stofamiljer och uppdatera de befintliga.  

SWB on the Road är ett nytt projekt lett av Elisabeth Olsson och Josefine Tinglöf. I samarbete med de 

regionala föreningarna runt om i landet kommer träffar och utbildningstillfällen att anordnas.  

Nytt från kontoret är att Josefine Tinglöf nu ansvarar för medlemsfrågor samt att Ulrica Holst tagit 

över rollen som sto-och unghästansvarig.  

 

Utbildning 2017-2018 

Elisabeth Olsson är utbildningsansvarig på SWB och informerade om händelserna inom området 

2017 samt vad som väntar i år.  

Under förra året arrangerades ett antal kurser och utbildningstillfällen. Jan-Ove Olsson höll i en 

populär exteriörbedömningskurs under bruksprovet. Vid tre tillfällen har en kvällsutbildning 

arrangerats i samband med Ung SWB Cup, där ett hundratal deltagare fått möjligheten att gå igenom 

unghästtesterna i teori och praktik. Under Breeders Trophy arrangerades en omtyckt utbildning för 



tränare och medlemmar på temat ”Avel och Hållbarhet”, där bland annat gästdomaren i dressyr, 

Isobel Wessels, pratade.  

Årets domarresa gick till Oldenburg i november. Resan hade ca 40 deltagare och förutom 

hingstpremieringen i Oldenburg besöktes stuterierna Hof Brüning och Klosterhof Medingen.  

Under 2017 inleddes ett arbete med att samarbeta kring embryotransfer och detta kommer att 

fortsätta i år. Syftet är att detta ska leda till större och bättre möjligheter för stoägare att kunna 

använda sina ston via embryotransfer.  

SWB on the Road är ett nytt projekt för i år. Detta innebär regionala träffar på tio platser runt om i 

landet, som samkörs med Ung SWB Cup. Deltagarna kommer att få deltaga i praktik och teori kring 

unghästtesterna, möjlighet till enklare avelsråd samt information från SWB. Vi kommer att ha en 

dialog med de regionala föreningarna för att i största möjliga mån anpassa innehållet för deras 

behov. Josefine Tinglöf och Elisabeth Olsson svarar gärna på frågor kring projektet. 

 

Ung SWB 

Ung SWB kommer under året att arrangera Ung SWB Cup på 14 naturbruksskolor runt om i landet, 

med final senare i höst. Under Göteborg Horse Show hade Ung SWB ett evenemang tillsammans med 

SvRfs ungdomssektion som lockade 80 deltagare. Under bruksprovet arrangerades en träff med 

bland annat föredrag och läktarguidning. Under året kommer man också att uppmärksamma unga 

visare på unghästtest och man uppmanar också de regionala föreningarna att ta in ungdomar som 

funktionärer för att också få möjlighet att lära sig om bedömning av häst från domarna. I höst 

arrangeras en träningshelg tillsammans med Dansk Varmblod.  

 

Ekonomi 

Göran Smedberg, ekonomiansvarig, presenterade det ekonomiska resultatet både för föreningen och 

servicebolaget. Föreningens omsättning minskade under 2017 med 2,5 miljoner kronor. 

Medlemsantalet minskade med 420 medlemmar och slutade på drygt 2800 stycken. Föreningen har 

en stabil likviditet på drygt 1,1 miljoner kronor. Resultatet slutade på drygt 19 000 kronor i vinst. 

När det gäller ASVH Service AB så är registrering och hästpass vår största inkomstkälla, även om 

verksamheten planenligt minskade med 3,5 miljoner kronor under 2017. Bolagets omsättning ligger 

på 12,7 miljoner kronor, likviditeten på 2,5 miljoner är stark och bolaget hade en vinst på 49 000 

kronor. Arvid Aaby-Erikssons stiftelse bidrog under 2017 med 200 000 kronor till IT och profilering. 

 

Revisorernas utlåtande 

Auktoriserad revisor Kristina Andersson från Baker Tilly fanns på plats för att fira 90-åringen SWB, 

liksom lekmannarevisor Mats Olofsson. Kristina konstaterade att det krävs fingertoppskänsla att 

förvalta SWBs kulturarv men att samtidigt kunna blicka framåt och hänga med i nutiden. Kristina 

konstaterade att SWB agerar aktivt och framåtblickande och vill se ständiga förbättringar. Den 

underbalanserade budget (300 000 kronor) som gjorts inför 2017 slutade istället med vinst. Kristina 

och Mats rekommenderar att fullmäktige mötet beviljar styrelse och VD ansvarsfrihet för 2017.  



 

IT 

Göran Smedberg informerade också om de IT-projekt som är på gång eller kommer att utvecklas 

under 2018. Målet är att vi ska ha samma inloggning på blupsidan, medlemssidan och språngrulla för 

att förenkla för våra medlemmar och kunder. Det ska också finnas en funktionsförbindelse mellan 

våra olika it-system. Arbetet med en ”One Stop Shop” går vidare och betalningsmöjligheterna ska 

förhoppningsvis kunna innefatta både kortbetalning och swish-betalning. Under 2019 kommer en 

uppdaterad version av sprangrulla.se att lanseras.  

 

Avelsåret 2017 

Avelsledare Emma Thorén Hellsten informerade om avelsåret som gått. Emma inledde med att 

konstatera att SWB är bäst när det gäller och att vi ligger i topp på både HorseTelex och 

Hippomundos rankinglistor i dressyr och hoppning! 2017 innebar även framgångar för några av våra 

yngre, lovande hästar. Springbank VH, Springbank II VH, Box Leo, Astoria, Touchdown, Dorina, La 

Folie och Dior CC är alla hästar som visat framfötterna vid unghästtävlingar och hingstprov.  

Vid bruksprovet 2018 var 55 hingstar anmälda, 22 av dessa var SWB-hingstar. Totalt godkändes 24 

hingstar, 8 av dessa var SWB-hingstar och bland dessa fanns bruksprovsvinnarna i både dressyr och 

hoppning. Tyvärr var publiken inte så stor, vilket delvis berodde på det dåliga vädret, däremot hade 

websändningen under lördagen 17 342 visningar. I samband med bruksprovet arrangerades en 

populär medlemsutbildning i linjär bedömning med och det fanns även möjlighet till läktarguidning 

där domare och sportprofiler kommenterade hingstarna. 

2017 innebar en ökning av antalet betäckningar med ca 6 %. Sedan 2013, som var det året med lägst 

antal betäckta ston, har vi fått en ökning på 40 %. 307 hingstar löste licens och 165 av dessa verkade 

via ett-sto-licens.  

Vår tjänst för avelsrådgivning är populär och stoägarna är nöjda. Förra året fick ca 100 ston 

avelsrådgivning fördelat på 62 % hoppstammade ston och 28 % dressyrstammade ston.  

I vintras representerade Emma SWB vid WBFSHs årsmöte i Danmark. Där hölls seminarier om bland 

annat genomisk selektion och hästvälfärd samt diskussioner om WBFSHs struktur och syfte.  

I mars 2018 deltog Emma och Elisabeth Olsson i en workshop om linjär beskrivning som ägde rum i 

Tyskland. 30 deltagare från 10 länder deltog, främst domare, avelsledare och forskare. 2019 kommer 

SWB att vara värd för detta evenemang och fokus kommer då att ligga på praktiska övningar. 

Förhoppningsvis kommer många domare både från Sverige och utlandet att delta och få möjlighet att 

utbyta erfarenheter.  

 

Vid pennan/ Anette Sånesson 


