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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 
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
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SWB mål 2025

• Vara ett av de mest framgångsrika avelsförbunden i alla discipliner, 
framgång mäts i sportresultat.

• Stärka image och öka igenkänning av varumärket SWB 
i hästsportssverige och internationellt.

• Främja hållbara hästar och hållbar hästhållning.

• Främja en mer effektiv avel, uppfödning och hästhållning.

• Verka för högre marknadsandel och snittpris i internationell 

jämförelse.

• Erbjuda ett attraktivt medlemsprogram som ger lojala och engagerade medlemmar och 

ökande medlemstal.

• Ha en informativ, önskad och öppen kommunikation till samtliga målgrupper i våra medier.

• Vi skall i alla delar vara en Serviceorganisation för våra medlemmar, föreningar, 

kollegor och andra kontakter inom den bransch vi verkar i. 

De är alla våra kunder eller kunders kunder.
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Verksamhetsåret 2020
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Antal betäckta ston Antal medlemmar

Grunden till ett positivt resultat och utveckling i kristid:
• Tydlig Coronastrategi på tidigt stadium
• Flexibilitet i beslut
• Fokus på genomförande
• Kraftsamling och samarbete
• Stram kostnadskontroll och tuff prioritering
• Express-digitalisering
• 5 660 medlemmar – fortsatt mycket god utveckling, + 19,7%
• Antal medlemmar fördubblat sedan 2017
• 4 415 betäckta ston – stabilisering och positiv utveckling, + 5,4%
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Effektivisering & digitalisering

• Plan 2015-2021 för effektivisering och digitalisering
• Enligt plan tills 2020
• Nya Språngrulla-projektet parkerat, leverantörsavtalet avslutat
• Allvarliga avvikelser och brister visades sig under test
• Utvärdering under 2021
• Nya Språngrulla skulle utöver sedvanlig Språngrulla-funktionalitet 

bland annat innefatta självservice för pass och registrering
• Vi bygger vidare på befintliga Språngrulla i mindre och 

kontrollerade steg: Mobilanpassning, användargränssnitt, prestanda
• Express-digitalisering, positiv verkning av pandemin:

- Avelspodden med 28 avsnitt
- Elitauktioner online genererade nya rekordpriser och internationella kunder
- SWB On the Road med 7 digitala föreläsningar med över 2 000 visningar
- SWB Equestrian Weeks med SWB TV i samarbete med Equisport
- Digitala styrelse- och utskottsmöten fungerar utmärkt
- Ökat fokus på sociala medier
- Vårnummret av medlemsbladet digitalt och julnummer extra 
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SWB Equestrian Weeks

• Tog ekonomisk höjd för att säkra genomförande 
• Breeders Trophy-segrarna ska koras även i kristid
• Uppfödarnas arbete värderas och premieras
• Inga kval
• Publikfritt
• 10 tävlingsdagar 
• 580 ekipage
• Fälttävlan Breeders Trophy på Strömsholm
• Slimmad tävlingsorganisation
• Full support från sponsorer och Flyinge/Strömsholm
• SWB TV/Equisport
• Cathrine Dufour & Jeroen Dubbeldam
• Positiv återkoppling från deltagarna
• Potential att förbättra den digitala upplevelsen 
• SWB Elitauktioner Online i samarbete med Horse24
• Spräckte tidigare rekordpriser:

- Dressyrföl € 15 000 /160 000 kr 
- Hoppföl € 12 000 /126 000 kr

• Budgivare och köpare från USA, Estland, Ungern, Frankrike, Belgien, Holland, Spanien 
och Bolivia.

Foto: Roland Thunholm
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Samverkan inom hästnäringen

• LRF-Häst & arbetet med Nya Konsumentköplagen
• Inflöde av nya regelverk bla AHL

HNS-projekt 2020:

• Stor flexibilitet att anpassa projekten till digitala upplägg

• SWB Made in Sweden – storbildskärm på Eurohorse

• SWB Elite Auctions – support till digital plattform

• Regional samverkan

• – 7 digitala SWB föreläsningar

• - SWBs Regionala föreningar har delat ut tavlor och rosetter till 

• uppfödare av finalisterna i Breeders Trophy.

• Temperamentsbeskrivning – Två domarträffar och arbetsgrupp med SLU/SWB, fortsatt 

projekt under 2021 

• Ung SWB – resurser till en ungdomsansvarig och till ungdomssektionens verksamhet.
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EKONOMI
2020

Göran Smedberg, ekonomiansvarig 



SWB

• Föreningsomsättning 3,3 miljoner

• Medlemsantalet ökade med 934 till 5 660 

• Stark likviditet drygt 2,9 miljoner

• Resultatet blev en vinst på 710 tkr
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ASVH Service AB

• Omsättning 12,7 miljoner

• Registreringsverksamheten minskade med 200 tkr

• Avelsverksamheten ökade med 400 tkr

• Elitauktionerna flyttades till Swedehorse

• Resultat blev en vinst på 177 tkr

• Stark likviditet 2,9 miljoner
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Equine Swedehorse AB

• Omsättning 7,5 miljoner

• Corona-anpassat SEW med endast Breeders Trophy

• Elitauktionerna flyttades från ASVH

• Resultat blev en vinst på 150 tkr

• Bra likviditet 900 tkr

Foto: Pernilla Hägg



Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse

• Resultat på 518 tkr

• Bra likviditet 300 tkr

• Gåva lämnad till ASVH på 400 tkr

• Portföljvärdet på tillgångarna är 8,8 miljoner

Foto: Pernilla Hägg



ÅRETS ARRANGÖR 2020



Avelsrapport SWB
2020

Emma Thorén Hellsten

Foto: Laila Berglund



Sammanfattning Avelsåret 2020

• Coronapandemi
• Konsekvenser för alla unghästbedömningar

• Stor eloge till alla regionala föreningar!

• SWB Avelspodden

• Revision Avelsplan

• Förändringar Hingstselektion

• Referensgrupparbete inför AHL 2021
• Samarbete med övriga hästnäringen genom HNS

• Viktigt att registrera sin anläggning hos JV

• Utökade beskrivande avelsindex

• Internationella samarbeten
• Projekt WBFSH Internationella avelsvärden

Foto: Laila 
Berglund



Avelsutskottet tog fram förslag på förändringar

Styrelsen godkände förslagen för remiss

Remiss till regionala föreningar, SWBs utskott m.fl.

3 digitala diskussionstillfällen erbjudna 

Sammanställning av remissvar, revision av förslag

Styrelsebeslut om ny avelsplan

SWB Avelsplan 2021-2026



Huvudsakliga förändringar 
SWBs Avelsplan 2021-2026

• Mål att införa specialprogram för Hoppning & Dressyr

• Undersöka sambanden mellan linjärt beskrivna egenskaper och 

‐ Tävlingsresultat, för att ta reda på specifika egenskapers betydelse 
för prestation i de olika disciplinerna

‐ SWB-hästarnas hälsa och hållbarhet

• Ta fram bättre verktyg för att mäta temperament och hälsa

• Ta med information från de linjära beskrivningarna av föl vid 
beräkning av avelsindex



Därför förändring i hingstselektionen
• Negativ särbehandling av hingstar som visades vid bruksprov i Sverige

• Trenden i samhället – individens val

Process
• Styrelsen utsåg arbetsgrupp

• Arbetsgruppen tog fram förslag - revision av förslag

• Presentation av förslag vid domarträff och årsmöte

• Remissrunda 

• Beslut



Nya avelsvärdeklasser
• Premierad (ersätter G)

Hingsten uppfyller högt uppsatta krav avseende egen 
prestation/förärvning och hälsa och förväntas kunna bidra med 
avelsframsteg inom SWB-rasen. Samma krav som för ”G” tidigare.

• Accepterad
Hingsten uppfyller miniminikrav (lägre krav än för Premierad) 
avseende prestation och hälsa/dokumentation av prestation och 
hälsa för att få verka i SWB avel.

• EJ (som nu) för hingstar som ej klarar kraven

• INT (Intermistiskt godkänd) kvar

• A, Elit & Kass kvar oförändrade

Lyssna gärna på SWB Avelspodden: Avsnitt 18 & 32 om Hingstselektionen 
Avsnitt 31 & 32 om bruksprovet och hingstselektionen



Avelsvärderingsprocess och licensstruktur

Accepterad hingst uppfyller 
SWBs minimikrav för egen 
prestation/förärvning och 
hälsa.

Premierad hingst uppfyller 
SWBs högt satta krav 
avseende egen 
prestation/förärvning och 
hälsa. Hingsten förväntas 
bidra med avelsframsteg.

Hingst för vilken enbart 
hälsointyg skickas in istället 
för röntgenbilder hamnar i 
kvalitetsklass ”Accepterad” 
oavsett kvalitet och meriter i 
övrigt.

• SWB tar en avgift för 

avelsvärdering (400 kr + 

moms). 

• För hingstar som går SWBs

bruksprov ingår avgiften i 

deltagaravgiften. 

• För övriga hingstar 

debiteras avgiften om 

förfrågan om 

avelsvärdering görs. 

• SWB kan på förfrågan 

sammanställa fakta om 

hingsten. Då tillkommer 

avgift för det, 1500 kr + 

moms.

Vilken typ av licens som löses beror på hur många ston hingsten förväntas 
betäcka och om det finns någon representant för hingsten i Sverige.



Utökade beskrivande index

• De beskrivande indexen har utökats 

med info från Ridhästtest och Bruksprov

• Fler index för egenskaper under ryttare
₋ Vissa får låg säkerhet (framåtbjudning, 

samarbetsvilja, balans) pga få hästar hittills 

beskrivits linjärt vid Ridhästtest och 

Bruksprov

• Publicerades dec 2020



WBFSH satsar på internationella avelsindex

‐ Värderande avelsindex för tävling i första hand

‐ SWB ordförande i arbetsgruppen

‐ Ingår i projektet:
❖ Alla tyska stamböcker via FN Zucht

❖ SWB

❖ DWB

❖ Selle Français

❖ BWP

❖ Irish sport horse

❖ (KWPN)

❖ (Polish Horse Breeders Association)



Internationellt datautbyte
• WBFSH har kommit överens med FEI om 

datautbyte

• Ger tillgång till internationella tävlingsresultat 
för intresserade medlemsstamböcker

• Oklart när anslutning kan ske



Ranking avelsförbund 2020

Dressyr Hoppning Fälttävlan

WBFSH 12(11) 15 (12) 9(12)

Horsetelex 14 (12) 11 (14) -

Hippomundo 4 (9) 11 (8) 3 (18) 

WBFSH: 
6 bästa hästarna/disciplin. FEI:s poängsystem, t.o.m. 30 
sept 2020

Horsetelex:
Poängsystem: tävlingens & klassens svårighetsgrad + 
plac. t.o.m dec 2020
Dressyr: Förbund med minst 10 hästar tävl. Int. GP, GP 
U25, Int II/A/B, PSG/Int I 
Hoppning: Förbund med minst 20 hästar tävl. Int. 1.50-
1.60 m

Hippomundo:
Genomsnittlig intjänad prissumma/häst t.o.m. Dec 2020
Hoppning: förbund med minst 400 hästar tävl. Int.
Dressyr: Förbund med minst 19 hästar tävl. Int.
Fälttävlan: Förbund med minst 90 hästar tävl. Int. 

Foto: Ania Górska Foto: Roland Thunholm

Bästa Fälttävlanshäst: Cayenne (SWB)

Cassandra (SWB) Ichi (SWB)



Internationella tävlingar för yngre SWB-hästar 2020

• Inget UVM i Hoppning och Dressyr 2020 pga Corona

• Ingen SWB deltog i UVM i fälttävlan 2020

Foto: Pernilla Hägg
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Bruksprovet 2021 på Strömsholm

• 70 hingstar anmälda 

– 23 3-åringar / 5 Premierade, 10 Accepterade

– 26 4-åringar / 7 Premierade, 10 Accepterade 

– 9 5-åringar / 2 Premierade, 3 Accepterade

– 2 prestationshingstar / 1 Accepterad

– 6 direktkvalificerade för Premierad/ 6 Premierade

– 6 för exteriör och vet. bed. för Accepterad/ 5 Acc

• 20 Premierade (29 %) 29 Accepterade (41%)

• 36 SWB-hingstar deltog 

• Båda bruksprovsvinnarna SWB!

• 6 SWB-hingstar Premierade

• 18 SWB-hingstar Accepterade

Glasgow 
1438

Zezar Hästak
1436

Foton: Roland Thunholm 



Betäckningsstatistik 2012 - 2020

Uppgång med 4,4 % unika ston 2019-20
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Antal hingstar i avel 2020

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

Andel ston betäckta med ett-sto-licens-hingst: 14 %
(uppgång med 2 % jmf 2019)
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Unghästbedömningar 2020

• Unghästtest: 864 visade 3-åringar (800 st 2019) 

– 30 % (andelen visade SWB) samma andel som 2019

– Antal visade 4-åringar: 45 (54 st 2019) varav 39 SWB

– Totalt andel visade vid Unghästtest av årgången 2016: 34%

• Ridhästtest: 179 visade (175 st 2019)

– 110 (101) allsidigt, 17 (42) hoppning, 56 (32) dressyr

– Varav 23 st 5-åriga ston

• Fölbedömning: 650 föl som genomfört hela bedömningen 

– 54 st (8%) färre än 2019

– 22,3 % i förh. till ant. inrapporterade födda (25,5 % 2019)

foto: Roland Thunholm
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Avelsrådgivning 2020

• Ca 80 ston

• 40 H, 28 D, 6 A/F

• 9 Avelsrådgivare

Foto: Stuteri Nådhammar



Aktuellt 2021

• Förhoppningsvis Avelskonferens ”live” i höst

• Arbete med specialprogram för dressyr och 
hoppning 

• Fortsatt bevakning och samarbete kring AHL-
frågor

• Ny forskarstuderande vid SLU ska jobba med 
SWB-frågor (t.o.m. 2022): Selektionsstrategier

• Temperamentprojekt – långsiktigt!

• Internationellt samarbete fortsätter



Tack!

Foto: Laila 
Berglund


