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Affärsidé
Genom att vi stöttar uppfödningen 
av den svenska varmblodiga hästen och 
marknadsför den som en av världens främsta inom 
ridsporten skapar vi värden för våra medlemmar.

Vision (NY 2019)
Alla vill köpa en SWB-häst.

Mission 
Vi ska verka för att den svenska varmblodiga hästen uppfattas som en av världens 
främsta rid- och sporthäst.

Kärnvärden
* Svenskt  * Framgång * Hållbarhet * Tradition * Stolthet



Vara ett av de mest framgångsrika  
avelsförbunden i alla discipliner.

Skapa ett attraktivt medlemsprogram som
ger lojala medlemmar och ökande medlemstal.

Stärka image och öka igenkänning av varumärket
SWB i hästsportsverige och internationellt.

Vi skall i alla delar vara en serviceorganisation
för våra kollegor, föreningar, medlemmar och 
andra kontakter inom den bransch vi verkar i. 
De är alla våra kunder eller kunders kunder.

SWB mål 2020



 SWB är sina medlemmar!

 Sprängt 4 000-gränsen med marginal!

 4 700 medlemmar - 43% ökning jmf 2018

 Ung SWB – ungdomssektionen på frammarsch!

 Arbetsgrupp med SWB & regionala föreningar

 Medlemsansvarig som arbetar aktivt med rekrytering och medlemsnytta

MEDLEMSFÖRSTÄRKNING



SWB EQUESTRIAN WEEKS

 Förvärv Equine SwedeHorse

 Samarbetsavtal Flyinge AB

 Samarbetsavtal Saab

 Utveckling och behov av paraply

 Väl mottaget av sponsorer och samarbetspartners

 1 vecka blev 2 veckor

 Breeders juvelen i kronan

 ”Talang möter talang”

 Marknadsplats

 Enkäten gav besked!



NYA SPRÅNGRULLA

 Stor investering och hårt arbete för SWB

 Led att skapa ett effektivt stöd för verksamheten

 Stort behov av ny teknik för stabil och pålitlig tillgång till systemet

 Syftet är att underlätta och effektivisera verksamheten för stoägare, 
seminstationer, hingsthållare och SWB

 Korrekta uppgifter, översikt, trygghet -> effektivitet för alla!



SWB PÅ KARTAN

 Branschsamverkan och påverkansarbete

 Gothenburg Horseshow
 Falsterbo Horseshow
 SWB Warm Hearts
 Champion of the Youngsters
 Bästa SWB-häst
 Unghäst VM
 SWB Equestrian Weeks med Breeders
 Elitauktion X 2
 Online auction X 2
 Hippsonmarket



HNS-projekt

 Swedish Warmblood made in Sweden

 Ung SWB och Ung SWB Cup

 SWB on the road – regional samverkan

 Framtidshoppet

 Avelsseminarrium



 Vi fortsätter enligt plan att bygga varumärke och
utveckla ett modernt och effektivt IT-stöd för
verksamheten

 Vi satsar mot 2025 med hjälp av ny vision och nya mål

 Vi förstärker avelsledningen med grenspecifika avelsråd

 Vi startar upp sektionerna SWB dressage, jumping & eventing

 Vi fortsätter att jobba för uppfödarnas intressen genom brachsamverkan
och förstärker med ett intressemedlemskap I LRF Häst

 Konsumentköplagen

2020



TACK!



EKONOMI 2019



SWB

• Föreningens omsättning ökade från 2,5 till 3,1 miljoner
• Medlemsantalet ökade från 3449 st till 4833 st
• Stabil likviditet på drygt 2,6 miljoner
• Resultatet blev en vinst på 486 tkr varav 456 tkr avser intäkt 

för värdepappersförsäljning.



ASVH Service AB
• Omsättning 14,3 miljoner
• Registreringsverksamheten ökade med ca 250 tkr
• Avelsverksamheten oförändrad
• Två Elitauktioner i år, totalt upp ca tkr 400 tkr
• Resultat blev en förlust på 252 tkr
• Högre kostnader pga ökad marknadsföringsinsats och 

närvaro på olika evenemang. 
• Stark likviditet 2,3 miljoner



Equine Swede Horse

• Omsättningen har ökat från 3,5 miljoner till 6,2 miljoner
• Två veckor med ett nytt koncept: SWB Equestrian Weeks i samarbete 

med Flyinge
• Resultat blev en vinst på 100 tkr
• Bolaget är numera helägt dotterbolag till ASVH Service AB



Dr Arvid Aby-Ericssons Stiftelse

• Stiftelsen har fått en utdelning från värdepapper till ett värde av 263 tkr och 
en förtjänst på 274 tkr vid försäljning av värdepapper.

• Total vinst på 538 tkr.

• Stiftelsen har under året sålt andelar till ett värde av 1 miljon som har lämnats 
som gåva till ASVH Service AB.

• Värdepapprernas anskaffningsvärde var 5,9 miljoner, värdet vid 
balansdagen var 8,4 miljoner.



Intäktsfördelning
2019

Registeringsverksamheten

Avel

Försäljning och sponsring

Auktioner (FöA)

Projektbidrag och aktivitetsstöd

Medlemsavgifter

Övriga intäkter

Registeringsverksamheten

Avel

Försäljning och sponsring

Auktioner (FöA)

Projektbidrag och
aktivitetsstöd
Medlemsavgifter

2018



Avelsrapport
2019

Emma Thorén Hellsten

Foto: Laila Berglund



Ranking avelsförbund 2019

Dressyr Hoppning Fälttävlan
WBFSH 11(9) 12 (6) 12(11)

Horsetelex 12 (8) 14 (1)
Horsetelex har ingen

fälttävlansranking

Hippomundo 9 (3) 8 (2) 18 (9) 
WBFSH: 
6 bästa hästarna/disciplin. FEI:s poängsystem, t.o.m. 30 sept 2019

Horsetelex:
Poängsystem: tävlingens & klassens svårighetsgrad + plac. t.o.m dec 2019
Dressyr: Förbund med minst 40 hästar tävl. Int. GP, GP U25, Int II/A/B, PSG/Int I 
Hoppning: Förbund med minst 90 hästar tävl. Int. 1.50-1.60 m

Hippomundo:
Genomsnittlig intjänad prissumma/häst t.o.m. Dec 2019
Hoppning: förbund med minst 100 hästar tävl. Int.
Dressyr: Förbund med minst 25 hästar tävl. Int.
Fälttävlan: Förbund med minst 10 hästar tävl. Int. 



Aktuell ranking avelsförbund
2019.03.11-2020.03.11

Dressyr Hoppning Fälttävlan

Horsetelex 12 13
Horsetelex har ingen

fälttävlansranking

Hippomundo 9 8 18

Horsetelex:
Poängsystem: tävlingens & klassens svårighetsgrad + plac. t.o.m dec 2019
Dressyr: Förbund med minst 40 hästar tävl. Int. GP, GP U25, Int II/A/B, PSG/Int I 
Hoppning: Förbund med minst 90 hästar tävl. Int. 1.50-1.60 m

Hippomundo:
Genomsnittlig intjänad prissumma/häst t.o.m. Dec 2019
Hoppning: förbund med minst 100 hästar tävl. Int.
Dressyr: Förbund med minst 25 hästar tävl. Int.
Fälttävlan: Förbund med minst 10 hästar tävl. Int. 



Bästa SWB på 
världsrankingarna 2019

Bianca (SWB)
Isac (SWB)

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Bästa SWB just nu
Hippomundo Ranking 

Emma Thorén Hellsten 2019-04-11

Bianca (SWB)
Isac (SWB)



Internationella framgångar 
för yngre SWB-hästar 2019

• Springbank II VH (SWB) 5:a i UVM dressyr för 5-åringar
• Point Break (SWB) 7:a i UVM i hoppning för 5-åringar
• Astoria 10:a i UVM dressyr för 7-åringar
• Skywalker (SWB) final i UVM dressyr 6-åringar
• Icing for U (SWB) final i UVM dressyr 7-åringar

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15
Foto: Pernilla Hägg



Bruksprovet 2020 på Grevagården

• 29 hingstar anmälda 
– 2 3-åringar / 1 godkänd

– 13 4-åringar / 6 godkända

– 7 5-åringar / 4 godkända

– 1 prestationshingst / 1 godkänd

– 3 direktkvalificerade / 3 godkända

– 1 fullblodshingst / 1 godkänd

• 16 godkändes (55%)
• 8 SWB-hingstar deltog 
• 2 SWB-hingstar godkändes

Fortnite 1411

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15

Enelzkey 1409



Betäckningssiffror 2010- 2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anmälningar med 
betäckningar 3755 3241 3092 3551 3758 4174 4374 4289

Varav unika ston 3449 3018 2877 3253 3503 3876 4110 3954

Nedgång med ?%



Antal hingstar i avel

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hingstar i avel 
totalt 250 249 268 268 307 305 298
Varav endast 
använda 
via ett-sto-licens 81 103 114 126 165 159 168

Andel hingstar i avel via ett-sto-licens: 56 %

Andel ston betäckta med ett-sto-licens-hingst: 12 %
(nedgång med 1 % jmf 2018)

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Unghästbedömningar 2019

• Unghästtest: 800 visade 3-åringar (627 st 2018) 
– 30 % (andelen visade SWB) uppgång 5 %
– Antal visade 4-åringar: 54 (18 st 2018) varav 46 SWB
– Totalt andel visade vid Unghästtest av årgången 2015: 29%

• Ridhästtest: 175 visade (137 st 2018)
– 101 allsidigt, 42 hoppning, 32 dressyr 
– Varav 22 st 5-åriga ston

• Fölbedömning 720 visade SWB föl (656 st 2018)

– 25,8 % lika stor andel som 2018

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Avelsrådgivning 2019

• Ca 82 ston
• 51 H, 28 D, 3 A/F
• 12 Avelsrådgivare

Foto: Stuteri Nådhammar

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



WBFSH Konferens 2019
Saumur, Frankrike okt 2019

• Välbesökt! Över 100 deltagare. Rekord?
• Seminarium och workshop Internationella avelsindex

– Stort intresse – 100 deltagare
– Beslutades gå vidare med pilotprojekt 9 stamböcker. Bl.a. SWB.

• Årsmötet
– Utbyte av internationella tävlingsresultat på gång WBFSH-FEI-avtal
– Uppfödare ska uppmärksammas mer vid UVM

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Internationella samarbeten
• WBFSH satsar på internationella avelsindex

• Projektet leds av arbetsgruppen WBFSH CIGA 
(Collaborative Implementation of Genomic Applications in Sport Horse Breeding)

• Värderande avelsindex för tävling i första hand
• Pilotprojekt igång
• Ingår i pilotprojektet:

• Alla tyska stamböcker via FN Zucht
• SWB
• DWB
• Selle Français
• BWP
• Irish sport horse
• KWPN
• Polish Horse Breeders Association 

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Internationella samarbeten
• WBFSH har kommit överens med FEI om 

datautbyte

• Ger tillgång till internationella tävlingsresultat för 
intresserade medlemsstamböcker

• Möjligen SWB-anslutning redan 2020

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



WBFSH Konferens 2019
Saumur, Frankrike okt 2019

• Workshops: 
– Forum om spårbarhet av hingstsperma

• Hingstägare önskar central europeisk databas för registrerade föl
• Problem att ICSI möjliggör massor av avkommor från en såld dos sperma

- hingstägarna vet inte hur många föl det blir per såld dos

– WHIRDEC: konsekvenser av nya EU-förordningar
• WHIRDEC arbetar aktivt mot EU bl.a. för att inte hästpassen ska förändras igen

Fullständig rapport på: 
https://swb.org/nyheter/swb-pa-world-breedings-arliga-konferens-och-arsmote/

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15

Reinhard Reents VIT, Tyskland och Jan 
Philipsson, SLU, Sverige var bland de
inbjudna talarna

Del av banan för UVM i fälttävlan i 
Le Lion d’Angers

Segrare bland 6-åringarna: Cooley Lancer
ZVCH e. Coeur de Nobless M – Ogano sitte
med Piggy French I sadeln

Foton: 
Ridehesten



Uppdaterade värderande index

• Har ditt stos eller hingsts värderande 
avelsindex ändrats mycket sedan förra 
året? 

• Kanske inte åt det håll som du trott att 
det skulle? 

• Bara lugn, förmodligen inget fel som 
inträffat. 

• SWB har sett över och justerat 
beräkningen av avelsindex i samarbete 
med SLU. 

Åsa Viklund, SLU

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Varför?
• Populationen förändras (hur hästarna används)

→ Mer dressyrtävlingsresultat

• Dataregistreringar ändras (mängd och typ av 
resultat)

→ Mer tävlingsresultat, mer resultat från unghästtest, 
fler hästar som gått test har tävlats

Hur ofta?
→ Ca 10-12 års intervall (en generation)

Åsa Viklund, SLU

Uppdaterade värderande index

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Resultat Dressyr
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Åsa Viklund, SLU

Tom 2006: 
drygt 11 tusen hästar

2007-2019:
Drygt 16 tusen hästar

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Hur ofta?
• Ca 10-12 års intervall (en generation)

Vad blir resultatet?
• Rangordning kan ändras
• Skalan/nivån kan ändras
• Bättre överensstämmelse med verkligheten!

Åsa Viklund, SLU

Uppdaterade värderande index

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Resultat Hoppning

• Inga stora förändringar i genetiska 
parametrar:

₋ Lite lägre arvbarhet för ridhästtest
₋ Lite högre arvbarhet för hopptävling
₋ Ännu starkare samband 

unghästbedömning - tävling

• Få förändringar i rangering av hingstar
• Skalan ”krymper”: 
→ De bästa får inte så extremt höga värden
→ De sämsta får inte så extremt låga värden

Åsa Viklund, SLU

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Resultat Dressyr

• Stora förändringar i genetiska 
parametrar:

₋ Högre arvbarhet för dressyrtävling
₋ Högre arvbarhet för trav på unghästtest
₋ Mycket starkare samband mellan 

unghästtest/ridhästtest och tävling

• Ganska stora förändringar i rangering av 
hingstar

→ Nio nya hingstar upp på listan

• Skillnad på spridningen i index 
→ De bästa får inte så extremt höga värden
→ De sämsta får inte så extremt låga värden

Åsa Viklund, SLU

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Sammanfattning

• Ganska stora förändringar på 
dressyrsidan för att verkligheten har 
ändrats 

• Inga stora förändringar på hoppsidan, 
men skalan ”krymper”
₋ en del hästar upplevs få lägre index 

• De är lika bra i förhållande till andra 
hästar som tidigare

Åsa Viklund, SLU

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Genetisk trend hingstar- Hoppning
Åsa Viklund, SLU
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Genetisk trend hingstar - Dressyr
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Genetisk trend - Hoppning
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Åsa Viklund, SLU

Positiv trend för stoselektionen!

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Genetisk trend - Dressyr
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Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Sammanfattning

Positiv genetisk trend! 
• Specialiserad avel – trend per disciplin
• Satsning på stoselektion har givit resultat!

Åsa Viklund, SLU

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Utveckling av beskrivande index

• De beskrivande indexen utökas med info 
från Ridhästtest och bruksprov

• Det blir fler index bl.a. för egenskaper 
under ryttare

₋ Vissa får låg säkerhet (framåtbjudning, 
samarbetsvilja, balans) pga få hästar bedöms 
vid Ridhästtest och bruksprov

• Publicering någon gång under våren

Åsa Viklund, SLU



Index ridbarhetsegenskaper 
bruksprovsvinnare 2019

85 90 95 100 105 110 115

Balans gångarter
Bärighet gångarter

Beteende gångarter*
Framåtbjudning gångarter

Lösgjordhet gångarter
Rörelseriktning gångarter
Samarbetsvilja gångarter

Framåtbjudning hoppning
Samarbetsvilja hoppning*

Kane Balstakko

*säkerhet saknas, för övriga egenskaper mycket låg till medelhög säkerhet

Åsa Viklund, SLU

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Sammanfattning

• Höga genetiska samband mellan 
Fölbedömning – Unghästtest

• Gäller både linjär beskrivning och 
poängbedömda egenskaper

• Möjligt att inkludera 
fölbedömningsresultat i 
beskrivande avelsindex för exteriör 
och gångarter 

• Relevant bedömningsform för 
fölen

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15



Aktuellt 2020

• Förslag hingstselektion ute på 
remiss

• Revision SWBs avelsplan
• Nya EU-föreskrifter 

implementeras 2021
• Internationella samarbeten

Emma Thorén Hellsten 2020-03-15 Foto: Laila Berglund



Tack!

Foto: Laila BerglundEmma Thorén Hellsten 2020-03-15



Preliminärt förslag ny
hingstselektion SWB 2021
Arbetsgrupp hingstselektion:

Emma Thorén Hellsten, Gustaf Johansson, Nina Känsälä, 
Mikael Nolin, Christina Olsson, Elisabet Ernblad

Förselektion
Härstamningskrav
Hälsokrav
Upplägg bruksprov
Godkännande I andra förbund
Godkännandegränser/betygsform



Nuläge hingstselektion
Har modifierats löpande genom åren

Anpassats till förändringar i andra förbunds 
selektion

Ett-sto-licensen ”öppnade” marknaden

Negativ förstärkning har tagits bort (C och V)

Positiv förstärkning lagts till (Prestationsklasser)



Nuläge Bruksprov
SWBs bruksprov 

• har haft nästan samma upplägg under många 
år
– mindre förändringar i genomförande

• har visats sig ha höga genetiska samband 
med senare tävlingsprestationer hos 
hingstarnas avkommor

• Relativt dyrt att genomföra
₋ högt kostnadsläge i Sverige för bl.a. 

anläggning och personal
₋ Långt land, i utkanten av Europa - dyra resor både 

inom landet och från utlandet 



Förselektion
• Kostnad för obligatorisk förselektion undersökt

₋ Olika antal platser
₋ Med delar eller hela nämnden närvarande
₋ Med eller utan fotografering & filmning

• Ekonomisk förlust för alla alternativen

• Osannolikt att förlusterna går att ta igen via 
omsättning av hingstarna vid 
auktion/webauktion

• Marknadsintresset begränsat för denna kategori

Foto: Roland Thunholm



Förselektion forts.
• Ej ekonomiskt försvarbart att införa obligatorisk 

förselektion. Dessutom
– Risk att obligatorium avskräcker amatörer från 

a  visa hingstämnen → mindre omsä ning av 
hingstämnen

– Risk att förselektion minskar antalet deltagare 
i fas I – ger fas I ekonomiska problem 

Förslag: utveckla konceptet rådgivande 
bedömning ist. f. obligatorisk förselektion

Foto: Roland Thunholm



Härstamningskrav
• Nuvarande härstamningskrav, inklusive 

möjligheten till dispens, tillfredsställande

Hälsokrav
• Nuvarande hälsokrav bra

• Diskussion om mer öppenhet ang hingstarnas 
hälsostatus



Översikt förslag bruksprov

Vår (februari, v 9 föreslagen)
Fas I Bruksprov 4 dagar
• Ingen uttalat publik tillställning
• Domarteamen arbetar delvis parallellt för att effektivisera

• Möjligt att variera plats

Höst - i samband med SWB EqW

Fas II Bruksprov (”sportprov”) 3 dagar. 

• Genomförs på motsvarande sätt som det tyska 
sportprovet

• Hopprovet går under hoppveckan och dressyrprovet 
under dressyrveckan



Godkännande i andra förbund
• Beror mer på politik än genomförande av prov

• Frågan kommer att behandlas separat genom 
kontakter och förhandlingar med andra 
avelsförbund

• För de som är intresserade av att få sin hingst 
godkänd i Tyskland rekommenderas att SWB för en 
fortsatt dialog med Dansk Varmblod och Tyska FN 
om att köpa in platser vid det tyska 14-dagarsprov 
som genomförs av DVB

• Provet genomförs för närvarande ca v 11 -12



Bruksprov Fas I Bruksprov fas II
(Sportprov)

Längd 4 dagar 3 dagar

Tidpunkt Februari (v 9) Sept-okt under SWB Eq Weeks
Disciplinvis/vecka

Deltagare 3-åriga och äldre hingstar 4-åriga och äldre hingstar

Bedömningsmoment Veterinär
Exteriör
Gångarter under egen ryttare
Löshoppning/hoppning under 
ryttare

Gångartsprov/hopprov under egen 
ryttare
Gångartsprov/hopprov under testryttare

Godkännande 3-åringar 2 säsonger
4-åringar och äldre en säsong

Slutgodkännande om både Fas I och II 
genomförts med godkänt resultat

Översikt förslag hingstselektion 2021



Förslag Provupplägg fas I

Dag 1
Veterinär bedömning parallellt med gångartsbedömning eller 
hoppbedömning för samtliga hingstar.
Dag 2
Exteriör bedömning parallellt med hoppning eller gångartsbedömning för 
samtliga hingstar. 2 ridhus behövs.
Dag 3
Ytterligare bedömning en av disciplinerna. Hela nämnden närvarar vid 
bedömningen. Vilodag för de vars disciplin inte bedöms.
Dag 4
Ytterligare bedömning i en av disciplinerna. Hela nämnden närvarar vid 
bedömningen. Vilodag/hemgång för de vars disciplin inte bedöms.



Förslag Provupplägg fas II

Dag 1
Veterinär undersökning likvärdig med tävlingsbesiktning 
för att kolla att hingstarna är fräscha att prövas. 
Ridning av egen ryttare inför steward/AVN. Inga betyg 
ges.
Dag 2
Ridning av egen ryttare inför nämnden. Betyg ges
Dag 3
Ridning av testryttare inför nämnden. Betyg ges. 
Slutbetyg räknas ut och meddelas. 



Direktkvalificerade hingstar

• Kan visas fram i samband fas II.  

• Kan genomföra prestationsprov under SWB 
Equestrian weeks om de visas fram på 
hösten som komplettering till 
exteriörbedömningen. 

• För Direktkvalificerade hingstar som visas 
fram på våren bör prestationsprov göras då, 
även om inte hingstklasser arrangeras. 



Fördelar nytt bruksprovsupplägg

• Kortare Fas I mer flexibelt avseende plats

• Samordningsfördelar Fas II med SWB Eq W

• Mer exponering av hingstarna i fas II

• Potentiellt fler deltagare 

• Hela AVN behöver inte vara på plats på båda Fas II

• Mer arbetsmiljövänligt för både hästar och folk 



Fördelar för hingstägare/-hållare 
nytt bruksprovsupplägg
• Kortare prov - man behöver vara borta kortare tid 

från övrig verksamhet. 

• Möjlighet att få en betäckningssäsong på enbart 
godkänt fas I

• Ökad exponering för hingsten i fas II

• Mindre ansträngande för hingstarna med kortare 
men upprepade prov

• Lugnare fas I



Hot/Nackdelar
SWB och SWBs bruksprov kan förlora i anseende 
pga uppdelat prov

Ökad kostnad för SWB?

Potentiellt färre deltagare pga lägre anseende

Risk att hingstar faller ifrån efter enbart genomfört 
fas I med godkänt resultat

Enklare att få igenom preparerade hingstar? Längre 
provupplägg brukar medföra att effekten av 
eventuell preparering av hingstarna hinner ”gå ur”. 



Hot/Nackdelar för
hingstägare/-hållare
• SWBs bruksprov kan förlora i anseende pga

uppdelat prov

• Risk att hingstar faller ifrån efter enbart 
genomfört fas I med godkänt resultat

• Ökad konkurrens från fler ”godkända” hingstar -
svårare att få många ston till sin hingst



Godkännandegränser/
Betygsform

Mer beskrivande, låg tröskel för att kunna ge 
avkommor med gröna papper:
I. Alla hingstar som genomför hela SWBs

hingstselektion samt uppfyller hälsokraven och inte 
har några extrema avvikelser får möjlighet att lösa 
licens och lämna avkomma med gröna papper. 

II. Hingstarna delas utifrån sitt resultat in i kategorier, 
exempelvis ”rekommenderad”, ”accepterad” och ”ej 
accepterad”.



Fördelar nya godkännandegränser 
• Inkluderande - Ett modernt tankesätt – ligger i tiden

• Transparent

• Kunden (stoägaren) styr

• Potentiellt fler hingstar till prov/ svenska hingstar till prov

• Potentiellt större bredd på hingstarna, både till prov och 
till avel

• Potentiell större andel som registrerar i SWB i stället för 
andra förbund

• Möjlighet att sprida kunskap
– Uppfödare ska kunna göra faktabaserade val, även 

för hingstar som inte klarar dagens krav på 
bruksprov

– Idag marknadsförs ibland ej testade hingstar till avel 
och det finns inget faktaunderlag som komplement 
till reklamen



Nackdelar nya godkännandegränser
• SWB och SWBs hingstselektion förlorar i anseende

• Kan skada varumärket som elitsporthäst-producenter

• Risk för minskat avelsframsteg

• Risk med bristande kunskap hos stoägare som inte 
kan avgöra en hingsts kvalitéer utifrån provresultat

• ”Fel” hingstar kan komma att marknadsföras (minskat 
avelsframsteg)

• Ännu svårare med avkommeuppföljning pga av färre 
avkommor per hingst då fler hingstar kan få dela på 
tillgängliga ston 

• Mindre risk för hingstägare med att ”chansa” att ta 
hingst till prov  - lättare att få en hingsten åtminstone 
”accepterad



Remisstid går ut inom kort

Därefter: 
• Sammanställning av remissvar

• Styrelsebeslut innan sommaren. 

• Om förändringar beslutas:
• Nytt regelverk skrivs
• Nytt genomförande from 2021



Preliminärt förslag ny
hingstselektion SWB 2021
Arbetsgrupp hingstselektion:

Emma Thorén Hellsten, Gustaf Johansson, Nina Känsälä, 
Mikael Nolin, Christina Olsson, Elisabet Ernblad

Förselektion
Härstamningskrav
Hälsokrav
Upplägg bruksprov
Godkännande I andra förbund
Godkännandegränser/betygsform



Nuläge hingstselektion
Har modifierats löpande genom åren

Anpassats till förändringar i andra förbunds 
selektion

Ett-sto-licensen ”öppnade” marknaden

Negativ förstärkning har tagits bort (C och V)

Positiv förstärkning lagts till (Prestationsklasser)



Nuläge Bruksprov
SWBs bruksprov 

• har haft nästan samma upplägg under många 
år
– mindre förändringar i genomförande

• har visats sig ha höga genetiska samband 
med senare tävlingsprestationer hos 
hingstarnas avkommor

• Relativt dyrt att genomföra
₋ högt kostnadsläge i Sverige för bl.a. 

anläggning och personal
₋ Långt land, i utkanten av Europa - dyra resor både 

inom landet och från utlandet 



Förselektion
• Kostnad för obligatorisk förselektion undersökt

₋ Olika antal platser
₋ Med delar eller hela nämnden närvarande
₋ Med eller utan fotografering & filmning

• Ekonomisk förlust för alla alternativen

• Osannolikt att förlusterna går att ta igen via 
omsättning av hingstarna vid 
auktion/webauktion

• Marknadsintresset begränsat för denna kategori

Foto: Roland Thunholm



Förselektion forts.
• Ej ekonomiskt försvarbart att införa obligatorisk 

förselektion. Dessutom
– Risk att obligatorium avskräcker amatörer från 

a  visa hingstämnen → mindre omsä ning av 
hingstämnen

– Risk att förselektion minskar antalet deltagare 
i fas I – ger fas I ekonomiska problem 

Förslag: utveckla konceptet rådgivande 
bedömning ist. f. obligatorisk förselektion

Foto: Roland Thunholm



Härstamningskrav
• Nuvarande härstamningskrav, inklusive 

möjligheten till dispens, tillfredsställande

Hälsokrav
• Nuvarande hälsokrav bra

• Diskussion om mer öppenhet ang hingstarnas 
hälsostatus



Översikt förslag bruksprov

Vår (februari, v 9 föreslagen)
Fas I Bruksprov 4 dagar
• Ingen uttalat publik tillställning
• Domarteamen arbetar delvis parallellt för att effektivisera

• Möjligt att variera plats

Höst - i samband med SWB EqW

Fas II Bruksprov (”sportprov”) 3 dagar. 

• Genomförs på motsvarande sätt som det tyska 
sportprovet

• Hopprovet går under hoppveckan och dressyrprovet 
under dressyrveckan



Godkännande i andra förbund
• Beror mer på politik än genomförande av prov

• Frågan kommer att behandlas separat genom 
kontakter och förhandlingar med andra 
avelsförbund

• För de som är intresserade av att få sin hingst 
godkänd i Tyskland rekommenderas att SWB för en 
fortsatt dialog med Dansk Varmblod och Tyska FN 
om att köpa in platser vid det tyska 14-dagarsprov 
som genomförs av DVB

• Provet genomförs för närvarande ca v 11 -12



Bruksprov Fas I Bruksprov fas II
(Sportprov)

Längd 4 dagar 3 dagar

Tidpunkt Februari (v 9) Sept-okt under SWB Eq Weeks
Disciplinvis/vecka

Deltagare 3-åriga och äldre hingstar 4-åriga och äldre hingstar

Bedömningsmoment Veterinär
Exteriör
Gångarter under egen ryttare
Löshoppning/hoppning under 
ryttare

Gångartsprov/hopprov under egen 
ryttare
Gångartsprov/hopprov under testryttare

Godkännande 3-åringar 2 säsonger
4-åringar och äldre en säsong

Slutgodkännande om både Fas I och II 
genomförts med godkänt resultat

Översikt förslag hingstselektion 2021



Förslag Provupplägg fas I

Dag 1
Veterinär bedömning parallellt med gångartsbedömning eller 
hoppbedömning för samtliga hingstar.
Dag 2
Exteriör bedömning parallellt med hoppning eller gångartsbedömning för 
samtliga hingstar. 2 ridhus behövs.
Dag 3
Ytterligare bedömning en av disciplinerna. Hela nämnden närvarar vid 
bedömningen. Vilodag för de vars disciplin inte bedöms.
Dag 4
Ytterligare bedömning i en av disciplinerna. Hela nämnden närvarar vid 
bedömningen. Vilodag/hemgång för de vars disciplin inte bedöms.



Förslag Provupplägg fas II

Dag 1
Veterinär undersökning likvärdig med tävlingsbesiktning 
för att kolla att hingstarna är fräscha att prövas. 
Ridning av egen ryttare inför steward/AVN. Inga betyg 
ges.
Dag 2
Ridning av egen ryttare inför nämnden. Betyg ges
Dag 3
Ridning av testryttare inför nämnden. Betyg ges. 
Slutbetyg räknas ut och meddelas. 



Direktkvalificerade hingstar

• Kan visas fram i samband fas II.  

• Kan genomföra prestationsprov under SWB 
Equestrian weeks om de visas fram på 
hösten som komplettering till 
exteriörbedömningen. 

• För Direktkvalificerade hingstar som visas 
fram på våren bör prestationsprov göras då, 
även om inte hingstklasser arrangeras. 



Fördelar nytt bruksprovsupplägg

• Kortare Fas I mer flexibelt avseende plats

• Samordningsfördelar Fas II med SWB Eq W

• Mer exponering av hingstarna i fas II

• Potentiellt fler deltagare 

• Hela AVN behöver inte vara på plats på båda Fas II

• Mer arbetsmiljövänligt för både hästar och folk 



Fördelar för hingstägare/-hållare 
nytt bruksprovsupplägg
• Kortare prov - man behöver vara borta kortare tid 

från övrig verksamhet. 

• Möjlighet att få en betäckningssäsong på enbart 
godkänt fas I

• Ökad exponering för hingsten i fas II

• Mindre ansträngande för hingstarna med kortare 
men upprepade prov

• Lugnare fas I



Hot/Nackdelar
SWB och SWBs bruksprov kan förlora i anseende 
pga uppdelat prov

Ökad kostnad för SWB?

Potentiellt färre deltagare pga lägre anseende

Risk att hingstar faller ifrån efter enbart genomfört 
fas I med godkänt resultat

Enklare att få igenom preparerade hingstar? Längre 
provupplägg brukar medföra att effekten av 
eventuell preparering av hingstarna hinner ”gå ur”. 



Hot/Nackdelar för
hingstägare/-hållare
• SWBs bruksprov kan förlora i anseende pga

uppdelat prov

• Risk att hingstar faller ifrån efter enbart 
genomfört fas I med godkänt resultat

• Ökad konkurrens från fler ”godkända” hingstar -
svårare att få många ston till sin hingst



Godkännandegränser/
Betygsform

Mer beskrivande, låg tröskel för att kunna ge 
avkommor med gröna papper:
I. Alla hingstar som genomför hela SWBs

hingstselektion samt uppfyller hälsokraven och inte 
har några extrema avvikelser får möjlighet att lösa 
licens och lämna avkomma med gröna papper. 

II. Hingstarna delas utifrån sitt resultat in i kategorier, 
exempelvis ”rekommenderad”, ”accepterad” och ”ej 
accepterad”.



Fördelar nya godkännandegränser 
• Inkluderande - Ett modernt tankesätt – ligger i tiden

• Transparent

• Kunden (stoägaren) styr

• Potentiellt fler hingstar till prov/ svenska hingstar till prov

• Potentiellt större bredd på hingstarna, både till prov och 
till avel

• Potentiell större andel som registrerar i SWB i stället för 
andra förbund

• Möjlighet att sprida kunskap
– Uppfödare ska kunna göra faktabaserade val, även 

för hingstar som inte klarar dagens krav på 
bruksprov

– Idag marknadsförs ibland ej testade hingstar till avel 
och det finns inget faktaunderlag som komplement 
till reklamen



Nackdelar nya godkännandegränser
• SWB och SWBs hingstselektion förlorar i anseende

• Kan skada varumärket som elitsporthäst-producenter

• Risk för minskat avelsframsteg

• Risk med bristande kunskap hos stoägare som inte 
kan avgöra en hingsts kvalitéer utifrån provresultat

• ”Fel” hingstar kan komma att marknadsföras (minskat 
avelsframsteg)

• Ännu svårare med avkommeuppföljning pga av färre 
avkommor per hingst då fler hingstar kan få dela på 
tillgängliga ston 

• Mindre risk för hingstägare med att ”chansa” att ta 
hingst till prov  - lättare att få en hingsten åtminstone 
”accepterad



Remisstid går ut inom kort

Därefter: 
• Sammanställning av remissvar

• Styrelsebeslut innan sommaren. 

• Om förändringar beslutas:
• Nytt regelverk skrivs
• Nytt genomförande from 2021


