
Motion 1 

 

Lyft swb:s dressyravel till samma nivå som hoppaveln! 

 

Svensk hopphästavel går som tåget och swb-hopphästar tävlar framgångsrikt  och exporteras i 

växande antal. Duktiga uppfödare lyckas med fina ston och hingstar, ofta tävlingsmeriterade, 

få fram eftertraktade avkommor. Det unghästtävlingssystem vi har verkar väl ägnat att få fram 

både bredd och topp i nya årgångar begåvade hopphästar. 

 

För dressyraveln går det inte lika bra. Dressyraveln är mycket mindre än hoppaveln och det 

tar längre tid att utbilda dressyrhästar så de kan bedömas i tävling. Men engagerade uppfödare 

har fantastiska ston och tillgång till Europas bästa hingstar och dressyraveln i swb borde 

kunna nå samma framgångar som hoppaveln.  

Dock är känslan att aveln spretar en del. Nya flashiga men inte alltid färdigvärderade hingstar 

lockar. Konkreta råd och diskussioner om vad svensk dressyravel (och ridsport) behöver för 

blodslinjer och kvaliteer saknas.  

Många unghästar "tappas" under de viktiga utbildningsåren 4-7 år. Bredden på 

visade/tävlade  unghästar som finns på hoppsidan saknas på dressyrsidan där unghästtävlingar 

blivit en ren elit-historia. Finns det för få utbildare, för få skapligt duktiga normalryttare,  vill 

ingen betala för bra utbildning eller är hästarna för svåra eller inte tillräckligt begåvade? 

Resultatet är i alla fall att för många ryttare köper sin unga dressyrhäst i ett annat land än i 

Sverige, svenska uppfödare står som förlorare och Breeder's-systemet riskerar att urholkas. 

 

Jag föreslår  

1. att SWB via Swede Horse initierar ett temaår 2018 med dressyrhästaveln i fokus och bjuder 

Ridsportförbundet/ryttare/tränare till samarbete. Exempel på aktiviteter kan vara 

-Seminarier och paneldebatter i ämnet i samband med Falsterbo, Breeders och andra stora 

tävlingar. 

-info- och diskussionsmaterial tas fram för spridning till de regionala föreningarna för att få 

mer engagemang och bredd på diskussionerna som annars riskerar att stanna inom en liten 

klick "redan upplysta" 

-att SWB ser till att lyfta frågan på tränarutbildning. Det är tränarna som ser hästarna och 

ryttarna, som vet vilka hästar vi behöver producera och hur de ska utbildas och som har stort 

inflytande vid hästköp. 

 

2. att avelsledning och avelsvärderingsnämnd mer aktivt arbetar med att informera 

uppfödarna om trender och inriktning på hingstvalet ( och givetvis även stourval) som kan 

förbättra f a  ridbarhet men även gångarter och exteriör. De avelsråd för nygodkända hingstar 

vi nu får är alltför generella.Våra konkurrentförbund i t ex Danmark och Holland har mycket 

mer aktivt påverkat aveln och nått stora framgångar. Påverkan=styrning är knappast gångbart 

i Sverige men  information och diskussioner som stöd och hjälp till uppfödare måste prövas.  
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