
Minnesanteckningar från SWBs ordförandekonferens  

i Malmö den 18-19 november 2016 

 

Inledning 

Charlotte Liliemark, tillförordnad ordförande, hälsade deltagarna, representanter från 16 regionala 

föreningar, välkomna. Charlotte konstaterade att vi kan blicka tillbaka på det bästa året på länge, 

med ökat antal betäckningar och ökade efterfrågan på SWB-hästar. 

Året som gått- 2016 

VD Helen Uddefors berättade kortfattat om årets händelser.  

 Ny grafisk profil 

 Varumärkesplattform 

 Kommunikationsplattform 

 Ny monter (i Aachen och under Breeders Trophy) 

 Fölauktion 

 Pop Up Sale 

 SWB på plats- närvaro vid evenemang, smått och stort. Skänkt priser till bästa SWB-häst vid 

olika tävlingar 

 Stärkt samarbete med Agria 

 Lyckat Breeders Trophy-arrangemang, stark vi-känsla för ägare och uppfödare 

Året som kommer- 2017 

 Ny hemsida, klar januari 2017 

 Kommunikation 

 Pop Up Sale 

 Marknadsplatser, fysiskt och elektroniskt 

 Uppfödarregister på hemsida 

Jan-Ove Olsson tyckte att begreppet SWB blivit mycket lyckat. Nu talas det om SWB-häst som ett 

begrepp där hästarna kommer i fokus, och inte som tidigare där ASVH var synonymt med kansliet i 

Flyinge. Hillevi Brasch välkomnar arbetet med grafisk profil, kommunikation och 

varumärkesplattform ur ett internationellt perspektiv. Även Breeders Trophy-tävlingarna med bara 

SWB-hästar var ett stort lyft ur marknadsföringssynpunkt. 

Swede Horse/Breeders Trophy 

Per Jansson, SWBs representant i Swede Horse styrelse, rapporterade från det senaste styrelsemötet 

i Swede Horse. Reaktionerna efter tävlingarna har varit positiva och det kändes äntligen som 

uppfödarnas tävling, mer familjärt. Swede Horse har skickat ut en enkät för att kunna arbeta med 

förbättringar inför nästa år.  

Förändring kommer att göras i kvalet till 4-årshoppningen. Evenemanget kommer att vara kvar på 

Flyinge och förhoppningsvis kan Charlotte Dujardin komma tillbaka som testryttare.  



Medlemmar och ekonomi 

Göran Smedberg meddelade att utbetalningen av medlemsavgifter till föreningarna är på gång och 

att denna avstämning/utbetalning görs två gånger per år. Det finns möjlighet för de regionala 

föreningarna att få inloggning till medlemssystemet för att själv kontrollera medlemsantal etc. Nya 

inbetalningsavier för medlemsavgift kommer att skickas ut kring årsskiftet. Göran har varit i kontakt 

med administratören av medlemssystemet angående vissa felaktigheter som uppstått. 

Ekonomin redovisades som stabil. 

Avelsåret 2016 

SWBs avelsledare Emma Thorén Hellsten rapporterade från avelsåret och blickade framåt mot 2017. 

Antalet betäckta ston har gått upp med ca 10 % jämfört med förra säsongen. Under året har SWB 

inlett ett samarbete med Horsetelex. SWBs medlemmar kan få en gratis inloggning på Horsetelex 

resultatsida. Som medlem kan du höra av dig till oss efter att du registrerat ett konto på 

horsetelexresults.com, så aktiverar vi kontot. Här kan man följa stamboksrankingen, ranka hingstar 

efter olika kriterier, hitta internationella tävlingsresultat. På sikt innebär samarbetet också att SWB 

får tillgång till SWB-hästars internationella tävlingsresultat. 

När det gäller årets unghästtester var det ett färre antal visade hästar på 3-årstest, men andelen 

hästar var större. Fölbedömningarna var som vanligt populära, medan Kvalitetsbedömningen åter 

hade en stor minskning bland deltagarna.  

Unghästtester 

Under året har arbete påbörjats med att göra en total översyn av unghästtesterna. De regionala 

föreningarna, bedömningsledarna och domarna har fått tycka till under en remissrunda. Den 26 

oktober hade samtliga SWB:s utskott möte i frågan och en åtgärdslista togs fram. För 2017 gäller:  

 Samtliga bedömningar går under namnet Unghästtest 

 Bedömningsterminen vara mellan 1 april-2 juli.  

 4-åringar samt 5-åriga fölston måste visas på våren för att kunna kvala till championat 

 Dispens ges för föreningar som önskar arrangera Unghästtest (motsvarande tidigare 

Kvalitetsbedömning) på hösten. Resultatet räknas med i avelsvärderingen men är inte 

kvalificerande för championatsdeltagande. 

Vecka 47 kommer en enkät om kvalitetsbedömningen att publiceras. Enkäten vänder sig till de som 

haft unghästar de senaste 10 åren, både de som visat vid unghästbedömningarna, men även till de 

som inte visat.  

I dialog med Svenska Ridsportförbundet kommer också unghästtester och unghästtävlingar att 

diskuteras.  

Förslag till förändringar kommer att skickas ut på remiss under första halvan av 2017, för att 

förhoppningsvis kunna få till en förbättring inför 2018. 

Blup.se 

Ansiktslyftningen av blup.se är på gång, om än försenad. Ny samarbetspartner i arbetet med blup.se 

är företaget Stand Out. Förhoppningsvis kommer förändring att ske under första kvartalet av 2017. 

Linjära index är prioritet, liksom att få sidan mobilanpassad och mer användarvänlig. Önskemål om 

att kunna markera saluhästar finns också. 

 



Inför avelsåret 2017 

 Fortsatt översyn Unghästtester 

 Fortsatt översyn Hingstselektion 

 Nya blup-sidan samt linjärt avelsindex 

 Lobbyarbete angående embryotransfer 

 Uppfödartåget- vidareutveckling av populära uppfödarcoachen 

Hingstselektion 

Två möten har avhållits med branschaktörer där man diskuterat hingstselekteringen i framtiden. 

Dessa förändringar kommer att gälla från och med 2017: 

 Hingst med så pass avvikande exteriör att det inte spelar någon roll hur bra den presterar vid 

hopp- eller gångartsprov ska få besked redan i direkt anslutning till exteriörbedömningen. Att 

vi får hingstar med så pass avvikande exteriör till bruksprovet är mycket ovanligt 

 För 4- och 5-åriga hopphingstar ska gångartsmomentet kompletteras med markbomar.  

 Inga utlåtande kommer att ges under provets gång. Detta gäller även för testryttarna. 

 För hopphingstarna sänks minimi-poängen från 23 till 22 (typ, HHB, ext.). 

 Rent generellt kommer säkerheten kring hingstarnas vistelse på Flyinge under Bruksprovet 

att ses över. 

Inför 2018 diskuteras bland annat om vi ska införa obligatoriska observationstävlingar, om/hur 

formlerna för poängberäkningen ska arbetas om samt vilka egenskaper som ska bedömas. 

Meriteringskraven för äldre hingstar ska också ses över.  

Hästavel i framtiden 

Sofia Mikko, forskare på SLU, har de senaste åren forskat på hur vi kan producera ännu bättre, 

presterande hästar. Nästa steg till detta tros vara att använda nya genomiska metoder. Via DNA-test 

tas ett genetiskt ”fingeravtryck” fram och med hjälp av detta kan man sedan se vilka egenskaper 

hästen har. Med denna metod blir det snabbare avelsframsteg och kortare generationsintervall. För 

SWBs del behövs fler hästar i studien för att få fram ett referensunderlag, men SWB och SLU ligger 

långt framme med detta internationellt sett. 

Hemsida och varumärkesplattform 

Arbetet med den nya hemsidan är på gång och förhoppningsvis kan den lanseras i slutet av januari. 

Hemsidan kommer att vara mobilanpassad. Ett önskemål från de regionala föreningarna är att ha en 

kalender på sidan där man kan ta del av andra föreningarnas arrangemang, likt ”google calendar”.  

Arbete har också lagts ner på att ta fram en varumärkesplattform. Denna definierar vad SWB är och 

vad som gör SWB unikt. Varumärkesplattformen är väsentlig för långsiktigheten och styr 

kommunikationsarbetet i praktiken.  

Visionen ska vara att SWB ska vara en kvalitetsstämpel och förknippat med framgång i 

tävlingssammanhang.  

Affärsidén är att skapa värden för medlemmar genom att stötta uppfödningen och marknadsföra 

SWB som ett av världens främsta förbund. 



Missionen är att SWB ska uppfattas som världsledande. 

Kärnvärden är framgång, hållbarhet, stolthet och tradition. 

 

Rapport från föreningarna 

SWB Södermanland 

Föreningen är inne på sitt första år och har ca 60 medlemmar. Under året har 3-årstest och 

fölbedömning arrangerats. Man har även haft en unghästkurs och kommer att ha föreläsning med 

Lena Nyström, dit även medlemmar från Mälardalen och Örebro är inbjudna. 

Mälardalens Varmblodsklubb  

Mälardalen är den största regionala föreningen. 3-årstestet innebar tre fulla dagar på Strömsholm 

med hästar på väntelista. Fölmönstring arrangerades under fyra dagar på sex platser. 

Kvalitetsbedömningen upptog 1,5 dag, ett lågt deltagarantal liksom i övriga landet. Föreningen har 

arrangerat en clinic med K-G Svensson, unghästkurs på Strömsholm samt saluhästvisning. 

ASVH i Örebro län  

Lena är ny i föreningen sedan i mars. Föreningen har under året arrangerat 3-årstest, fölbedömning 

samt varit delarrangör i regionalt fölchampionat. Föreningen vill gärna utöka sitt medlemsantal och 

ser som en utmaning att få fler engagerade medlemmar. Under vecka 47 kommer föreningen att ha 

ett möte där verksamheten planeras och där kommer bland annat det som sagts under 

ordförandekonferensen att tas upp. 

Gävleborg  

3-årstestet var årets höjdpunkt för föreningen. I samband med detta ordnades ett förtest som var 

mycket populärt. 

Wermlands Hästavelsförening  

Föreningen har ca 80 medlemmar och har under året arrangerat 3-årstest och fölbedömning. 

Föreningen arrangerar Kvalitetsbedömning vartannat år, i samarbete med ASVH i Örebro. Föreningen 

har också arrangerat ett genrep inför 3-årstestet samt är delarrangör i det regionala 

fölchampionatet. Man har också julbord och årsmöte. 

SWB Malmöhus  

Föreningen firar 40-årsjubileun 2017 och har ca 250 medlemmar. Under året har föreningen 

arrangerat 3-årstest vid två tillfällen, det ena i samarbete med Flyinge AB. Man har också arrangerat 

fölbedömning, varit delarrangör i regionalt fölchampionat, auktionsuttagning för föl, 

löshoppningsträning och Pop Up Sale. Föreningen har ett hinder som bland annat var med under 

Breeders Trophy. Varje år har SWB Malmöhus gåsamiddag med prisutdelningar, föredrag, och där 

funktionärerna bjuds på mat. Föreningen hade hela 8 uppfödare som var topp-3 under Breeders 

Trophy, och dessa uppmärksammades i samband med gåsamiddagen. Föreningen upplever ett 

dilemma i att folk gärna vill ha aktiviteter, men när något anordnas är intresset svagt. 

SWB Norra Skåne  

Föreningen är en arrangörsförening, som under året genomfört 3-årstest och fölbedömning. Man har 



också vid olika tillfällen arrangerat bussresor till olika hästarrangemang i Europa, något som varit 

mycket populärt. 

Österlens Hästvänner 

Föreningen firar 50-årsjubileum 2017 och är en förening för alla raser. Man har under året arrangerat 

3-årstest och fölbedömning.  

Nordvästra Skånes Hästvänner  

Detta är en förening för alla raser, vilket Niklas ser som positivt. Förhoppningsvis kan de som har 

ponny nu vara potentiella SWB-hästägare om några år. Föreningen har drygt 200 medlemmar. Man 

har arrangerat fölbedömning samt 3-årstest, den senare bedömningen med något färre deltagarantal 

än tidigare år. 

Södra Kalmar  

Föreningen har engagerade medlemmar och har under året arrangerat löshoppningsträning, 3-

årstest samt fölbedömning. Tyvärr var deltagarantalet vid 3-årstestet något lågt. 

Norra Kalmar  

Föreningen har förmånen att kunna arrangera 3-årstest på en styrelseledamots anläggning, vilket ger 

en låg kostnad för arrangemanget. 15-30 hästar brukar visas vid föreningens 3-årstest. 

Fölbedömningarna är populära, likaså de löshoppningsträningar som föreligger 3-årstestet. 

Föreningen har varit initiativtagare till regionalt fölchampionat i Mantorp. Föreningen ligger i en 

region med stora avstånd mellan medlemmarna, och det är svårt att hitta engagemang mellan 

bedömningarna. Intresse för att arrangera studieresor/bussresor finns och man tar gärna emot tips 

för att få detta att bli lyckat! 

Gotland  

Föreningen bildades 1910. 13-14 hästar visas vid föreningens 3-årstest varje år. Fölbedömning och 

fölchampionat arrangeras under samma dag och man samarbetar med ponnyraserna för att få fler 

deltagare. 

Östergötland  

Föreningen har knappt 200 medlemmar. Under året har 3-årstest, Kvalitetsbedömning och 

fölbedömning arrangerats. Man arrangerade ett genrep inför 3-årstestet som var mycket populärt. 

Försök att arrangera kurser har gjorts, men det är svårt med uppslutningen. 

Halländska Hästavelsföreningen  

En förening för alla raser som har ca 300 medlemmar. 2017 firas föreningens 110-årsjubileum med 

resa till EM i Göteborg. Föreningen har under året arrangerat 3-årstest, fölbedömning och 

Kvalitetsbedömning, den senare med lågt deltagarantal. Harald höll i träning inför 3-årstestet, som 

var mycket populär.  

Mellersta Norrland  

Mellersta Norrlands Hästavelsförening deltog inte på mötet, men har via e-mail skickat en rapport 

från sin verksamhet. 

Föreningen planerar just nu för ett 3-årstest 2017. Förfrågan har ställts till övriga norrlandsföreningar 

om att arrangera bedömningar under samma helg och därmed kunna ha samma domare. 

Fölbedömningar i form av gårdsbesiktningar finns också planerat. Vårt avlånga land gör det svårt för 



föreningarna i norr på grund av långa avstånd. Önskvärt att kunna delta på elitfölauktionen genom 

att visa fölen på storbild och därmed slippa de långa transporterna.  

Föreningen har frågetecken angående att arrangera kvalitetsbedömning. Folk resonerar att det är för 

tidigt att visa hästarna på våren samt att det är kostsamt med tre domare.  

Föreningen önskar att bli mer enhetliga med SWB och ser fram emot den nya hemsidan. Man vill 

också gärna ha mer profileringsmaterial utskickat. Önskvärt är också mer information och kontakt 

med SWB. Telefonmöten med VD där föreningarna delas in geografiskt är en bra idé. Därefter ska 

föreningarnas synpunkter sammanställas och skickas ut till alla, för att få en gemensam lägesbild. 

SWANA 

Hillevi Brasch informerade om SWBs nordamerikanska dotterförening. SWANA är en registerförande 

förening som utfärdar rosa registreringsbevis till hästarna. Vikande betäckningssiffror samt att 

tillgången på SWB-hingstar (via frusen sperma) är liten, har gjort att SWANA tappat i antalet 

medlemmar och registrerade föl. I USA är det vanligast att registrera i det förbund fadershingsten 

tillhör, vilket gör att holländska och tyska förbund tar de flesta hästarna. Varje år arrangeras 

besiktningsresa där en svensk exteriör- respektive hoppdomare reser runt och bedömer hästar, allt 

från fölbedömning till godkännande av hingstar. SWANA tar mer och mer formen som en 

marknadsföringsorganisation för SWB i USA och Kanada, och Hillevi vill därför gärna bli meddelad när 

en SWB-häst säljs till dit. Oftast har köparen ingen vetskap om SWANA, men kan vid kontakt bli 

informerad och intresserad.  

Ung SWB 

Gabriella Lynghed från ungdomsutskottet berättade om årets händelser. Ung SWB har haft träffar vid 

både Bruksprovet och Breeders Trophy. Man har även försökt att arrangera studiebesök och 

träningstillfällen under året, men som fått ställas in på grund av för lågt deltagarantal. Emmy Leander 

som under året varit projektanställd för Ung SWB, har tillsammans med domarna Harald Jönsson och 

Anki Karlsson besökt 12 olika naturbruksskolor under året för att träna på visning av häst och teori. 

Skolorna möttes sedan i finaler (Vreta och Strömsholm) och detta har varit mycket populärt och 

uppskattat. Förhoppningen är att skapa intresse och kunna rekrytera nya medlemmar. 2017 

arrangeras VM för unga uppfödare i Kanada och förhoppningen är att få till en finansiering så att 

SWB kan åka dit med två lag.  

Länskommittén i Skåne 

Torsten Eliasson rapporterade från samarbetet mellan de skånska föreningarna som ligger under 

Länskommittén i Skåne. Man administrerar Amilons fond, som varje år delar ut ett stipendie till 

dräktiga diplomston, uppfödda, ägda och visade i Skåne län. I år kommer 12 ston att ta emot ett 

stipendie på 9000 kr/sto! 

Zonindelning av de regionala föreningarna 

Syd: 

Varmblodsklubben Malmöhus 

Österlens Hästvänner 

Nordvästra Skånes Hästvänner 

SWB Norra Skåne 

Södra Kalmar läns Varmblodsklubb 

Kronobergs Varmblodsförening 



Väst: 

Halländska Hästavelsföreningen 

SWB Väst 

Ädla Hästen, Skaraborg 

Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening 

Norra Älvsborgs läns Hästavelsförening 

Öst: 

Jönköpings läns Varmblodsförening 

SWB Gotland 

Norra Kalmar läns Hästavelsförening 

SWB Östergötlands  

Mellersta: 

SWB Södermanland 

Södermanlands Hästavelsförening 

Mälardalens Varmblodsklubb 

ASVH i Örebro län 

Wermlands hästavelsförening 

Gävleborgs Hästavelsförening 

SWB Dalarna 

Norr: 

Mellersta Norrlands Hästavelsförening 

Västerbottens Hästavelsförening 

Norrbottens Hästavelsförening 

Redovisning av grupparbete i den nya zonindelningen 

SYD 

Den södra zonen har haft ett gott samarbete sedan tidigare och dagens sittning blev som ett möte 

för dem. Man kommer i framtiden att samarbeta kring: 

 Samordning kring unghästbedömningar och fölbedömningar 

 Samarbete med ungdomarna i regionen 

 Resor, det är enklare med flera föreningar 

 Ha ett gemensamt uppsamlingsheat för treåringar vid ett senare datum 

 Gemensamt arrangera unghästtest och fölbedömning vid olika tidpunkter för att ge fler 

möjlighet att deltaga 

 Fölchampionat arrangeras gemensamt sedan tidigare. Planer finns för ett Pop Up Sale för föl. 

 Per Jansson är sammankallande och kommande mötesdatum är satta 

 Ha zonmöte i samband med SWBs årsmöte och ordförandeträff, när alla är på plats. 

VÄST 

Halland var enda föreningen representerad från västra regionen. Man önskar avvakta och eventuellt 

gå över till Zon Syd. 



ÖST 

 Samverka kring clinics och föreläsningar, förlagda till Oskarshamn för att underlätta för 

gotländska deltagare 

 Charlotte Liliemark är sammankallande 

 Hjälpa till att marknadsföra varandras evenemang 

 Samverka kring bedömningsdatum 

 Fölchampionat-tidigare samarbete kring ett gemensamt championat fortsätter 

 Arrangera auktion eller Pop Up Sale under året, hästägarna får skicka in filmer på sina hästar 

 SWBs årsmöte och ordförandeträff, bra med upplägget att börja på fredagen, ha gemensam 

middag på kvällen och fortsätta under lördagen. Eventuellt lägga till ett intressant föredrag i 

samband med dessa möten. 

 Uppmana enskilda medlemmar att komma till årsmötet för ökad öppenhet och gemenskap 

samt att dessa får sitta med under själva fullmäktigemötet, utan rösträtt 

 Zonen kommer att ha ett öppningsmöte, eventuellt via Skype, för att starta upp. 

MELLERSTA 

 Susanne Stenfors är sammankallande 

 Samarbete kring fölchampionat 

 Ha två fysiska samt två andra möten varje år 

 Facebook-grupp har startats ”SWB Mellersta”. Viktiga beslut tas via e-mail. 

 Bra att ha samarbete kring resor, t ex till Bundeschampionat i Tyskland 

 Dela med sig av goda exempel och lyckade arrangemang 

 Visa fölauktionen på storbild, samt ha möjlighet att sälja selekterade föl via storbild för att 

skona fölen från den långa resan 

 Pop Up Sale 

 Samarbetet kring datum för unghästbedömningar fortsätter som tidigare 

Övriga frågor 

Ta fram en salu-rosett likt den som används av Swede Horse, att använda vid föreningarnas 

unghästtester 

Årsmötet 2017-önskemål om att förlägga årsmötet 2017 till Stockholm, eventuellt på Hästsportens 

hus. Går det eventuellt att samordna med hingstvisning i regionen? Helén återkommer med lämpligt 

datum. Uppmana enskilda medlemmar att deltaga för mer gemenskap och tillhörighet. 

Frågan angående kontorslokalerna på Flyinge togs upp. Helén har regelbundna avstämningsmöten 

med Christina Rosell, VD för Flyinge, och kommer bland annat att ta upp hyreskostnaden vid nästa 

möte i december. 

Diskussion angående unghästutbildningarna på Flyinge som eventuellt kommer att utökas och även 

startas upp på Strömsholm. Frågan har ställts till SWB om uppfödarna har intresse för denna utökade 

verksamhet. Viktigt att SWB funderar över alla vinklar i frågan, som till exempel prissättning och det 

faktum att det är elever som står för utbildningen. Diskussionen ledde också till frågan om vi i 

framtiden ska ha en kravspecifikation för unghästutbildare? 



Diskussion och kort information angående konsumentköplagen och skattefrågor. Helén och Lars Pelin 

finns med i de arbetsgrupper som arbetar med frågorna. Lobbyarbetet fortsätter. Viktigt att 

informera och påverka politikerna då det är val om två år. 

Önskemål från föreningarna att få vykortsmall att använda vid utskick ut inför regionala 

arrangemang. 

 

Vid pennan/ Anette Sånesson 


