Medlemsnivå
PLUS-medlem
PLUS-medlem U25
AKTIV medlem
AKTIV medlem U25
Medlem

Avgift till SWB
1000 kr + avgift till valfri regional förening
500 kr + avgift till valfri regional förening
200 kr + avgift till valfri regional förening
100 kr + avgift till valfri regional förening
200 kr

Regional förening
SWB Väst
SWB Dalarna
SWB Örebro
Ädla Hästen i Skaraborg
SWB Gotland
Gävleborgs Hästavelsförening
Halländska Hästavelsföreningen
Jönköpings läns Varmblodsförening
Kronobergs Varmblodsförening
SWB Mälardalen
Mellersta Norrlands Hästavelsförening
Nordvästra Skånes Hästvänner
SWB Norra Skåne
SWB Norra Kalmar län
Norra Älvsborgs Hästavelsförening
Norrbottens Hästavelsförening
Södermanlands Hästavelsförening
Södra Kalmar läns Varmblodsklubb
Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
SWB Malmöhus
SWB Södermanland
Wermlands Hästavelsförening
Västerbottens Hästavelsförening
SWB Östergötland
Österlens Hästvänner

Avgift
200 kr
100 kr
250 kr
250 kr
200 kr
250 kr
200 kr
250 kr
200 kr
300 kr
250 kr
100 kr
200 kr
200 kr
200 kr
250 kr
200 kr
250 kr
200 kr
250 kr
250 kr
200 kr
150 kr
200 kr
200 kr

U25

Välj

125 kr
100 kr

50 kr

50 kr
200 kr
125 kr
100 kr

100 kr

Jag vill bli medlem i SWB
Namn: ……………………………………………………………………………………….……….…….
Adress: …………………………………………………………………………………….………………
Posnr/Ort: ……………………………………………………………………………………….….…..
Telefonnummer: ……………………………………………………………………….…………….
E-post: …………………………………………………………………………………….……………….
Personnummer: ……………………………………………………………………….…...….……..
PLUS-medlem

AKTIV medlem

Medlem

Genom min underskrift godkänner jag att det skickas en faktura till mig på avgiften.
Namnteckning…………………………………………………………………………………………….
I samband med att du registrerar dig hos oss samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning, inklusive
EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). Personuppgifterna lagras i SWB:s databas och kan komma att användas av de regionala avelsföreningar som är anslutna till SWB samt SWB:s
samarbetspartners. Dessutom kan personuppgifterna komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SWB och de regionala avelsföreningarna. Du kan
avsäga dig denna direktmarknadsföring genom att kontakta oss på info@swb.org. Vänligen läs vår integritetspolicy för fullständig information om SWB:s personuppgiftsbehandling.

Medlem i SWB – bara fördelar!

Samarbetspartner
AGRIA
Evidensia
KRAFFT
Breeding News
Back on Track
Hippson
Equisport
Friska Leder
HorseTelex Results
Videquus

PLUS

AKTIV/Medlem

10% rabatt på försäkring av din SWB-häst +
presentkort på 200 kr i Agriashopen.
Rabattcheck på 600 kr

10% rabatt på försäkring av din
SWB-häst!
Rabattcheck på 300 kr

10% rabatt på hela sortimentet i BonusCardanslutna butiker +
rabattcheck på 200 kr.
Helårsprenumeration på Breeding News
(digital)
15% rabatt

10% rabatt på hela sortimentet
i BonusCard-anslutna butiker.

Du får Hippson Market Premium två månader
GRATIS!
25 % rabatt på abonnemang.

Du får Hippson Market
Premium två månader GRATIS!
15 % rabatt på abonnemang.

10% rabatt på hela sortimentet

10% rabatt på hela sortimentet

Gratis inloggning och tillgång till hela
resultatdatabasen!
50% rabatt på startavgiften (värde 1498 kr)!

Gratis inloggning och tillgång
till hela resultatdatabasen!
30% rabatt på startavgiften
(värde 899 kr)!
Sjukvårdsprodukter till
djurägare. 10% rabatt på hela
sortimentet!
Skräddarsydd medlemsresa

VetProvide

Sjukvårdsprodukter till djurägare. 15% rabatt
på hela sortimentet!

Equitours

Skräddarsydd medlemsresa med PLUSmedlemsrabatt
10% rabatt

Skara Hästsport
Fotoform Laila Berglund
Scandic Hotel
RS Mustang
Flyinge AB
SWB avelsrådgivning
SWB
prestationsklassificering av
ston
SWBs Elitauktioner
SWB rådgivande bedömning

15% rabatt

10% rabatt

20% på all fotografering

10% på all fotografering

15 - 25% rabatt på boende, rabatt på
konferenspaket
10% på foder + utvalda ströprodukter

15 - 25% rabatt på boende,
rabatt på konferenspaket
10% på foder + utvalda
ströprodukter
Förtur

Förtur och 5% rabatt på utbildning av
unghästar
GRATIS

-

Gratis! Avkommor till prestationsklassade ston
har i sin tur 100 - 300 kr rabatt på
fölregistreringen

-

Rabatt på anmälningsavgift, fritt inträde & VIPvisning i fölstallet
Rabatt på anmälningsavgift

-

* Samtliga rabatter gäller på ordinarie priser

Vi strävar alltid efter att ha ett levande förmånsprogram!
Du hittar all information på www.swb.org

