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Agenda

1. Inledning
2. Verksamhetsgenomgång 2021
3. Avelsåret
4. Ekonomisk status 2021
5. Revisorns sammanfattning och rekommendation
6. Händer 2022
7. Övriga frågor
8. Årets Arrangör
9. Avslutning



Mötesregler

- Stäng av din mikrofon när du inte pratar.

- Använd chattfunktionen eller handen för att be om ordet.

- Efter varje presentation finns det möjlighet att ställa frågor.

- Ni som ska delta i fullmäktige, prova logga in i MeetingSpyder i 

god tid innan mötet.



VERKSAMHET
2021

Helén Uddefors
Josefine Tinglöf 
Christina Olsson



SWB
• Vi är en ideell förening och vi drivs av att tillvara våra medlemmars intressen
• Vi stödjer och utvecklar svensk avel och uppfödning
• Vi verkar för att skapa goda förutsättningar för uppfödarna
• Föreningsdemokrati ger möjlighet att påverka för alla medlemmar som vill!
• 25 regionala föreningar och en systerförening – tillsammans är vi starka!
• SWB förvaltar stamboken för SWB-hästar och på uppdrag av Svenska 

Jordbruksverket utfärdar vi pass.
• SWB:s verksamhet bedrivs förutom i föreningen i dess aktiebolag ASVH Service AB 

Equine Swede Horse AB ingår. 
• Vi styr mot affärsidé, vision, mission, kärnvärden och mål 2025
• Avel och uppfödning är kärnan - kommunikation, marknadsföring , IT supporterar



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



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.



Positiv trend

• Antal betäckta ston: +12%, 4 586 ston 
• Antal medlemmar: +16,3%, 6 581 medlemmar
• Stabil och robust ekonomi
• Stärkt kostnadseffektivitet och kontroll
• Fler intäktskällor

• Utmaningar saknas inte men vi ska vara väl rustade!
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Utveckling för framtiden

• I pandemins tecken
• Digitala upplägg för möten, aktiviteter och evenemang 
• Förstärkning av kompetensen inom digitala medier, film, foto och ljud
• 3 IT-projekt har levererats: 

- Nya Språngrulla
- Nya Bruksprovs-systemet
- Scannings-projektet

• Medlemstidningen i ny kostym
• Medlemskortet är digitalt
• Avelspodden når ut brett
• Digitala kanalerna är heta
• Annons- och bannerförsäljningen sticker
• Kontoret och pass-fabriken renoverad



Lobbying

• SWB samverkar för att öka möjligheten att påverka

• Animal Health Law (AHL)

- Samarbete Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst och övriga 

häst/avelsorganisationer 

- Kravet att samtliga hästar i Sverige ska registeraras på en anläggning skapade ny våg 

av tilläggsregistreringar.

• Nya Konsumentköplagen 

Advokat Dan Nordenborg och SWB:s VD Helén Uddefors deltagit i remiss-

arbetsgruppen under ledning av LRF Häst.



Samarbetspartners

* Delade värderingar * Långsiktighet *Relevans  *Ömsesidig nytta



HNS-projekt

Under 2021 genomförde SWB tre avelsprojekt 
finansierade via HNS.

Blup.se
Grafisk design och en del nya funktioner, bl. a. 
en ny sökfunktion. Försenat projekt som 
beräknas vara klart Q2 2022.

Temperamentsprojektet
Ta fram protokoll för att på ett standardiserat 
sätt kunna beskriva hästars temperament under 
SWBs bedömningar. 

SWB Riders Cup
En ny cup i dressyr, hoppning och fälttävlan 
under paraplyevenemanget SWB Equestrian 
Weeks. 



SWB Equestrian Weeks

• v. 39-40 på Flyinge Kungsgård
• Restriktionerna släppte – vi kunde välkomna 

publik samma dag som evenemanget 
startade!

• Nya initiativ: SWB Prospects och SWB Riders 
Cup

Breeders Trophy
• Nya segrare korades i hoppning, dressyr och 

fälttävlan.
• Testryttare i dressyr: Cathrine Dufour

Testryttare i hoppning: Jeroen Dubbeldam
• Utländska domare Christoph Hess och Jessica 

Kürten
• Breeders Trophy Fälttävlan gick av stapeln på 

Gärds v. 41.
• 850 000 kr i prispengar



Auktioner

SWB Elite Summer Auction Jumping Foals
• 20 föl
• Snittpris 8 000 euro, toppnotering på 

17 000 euro
• Köpare i Sverige, Norge, USA, Tyskland och 

Ungern

Elitfölauktion Dressyr
- 18 föl
- Snittpris 14 300 euro, toppnotering 30 500 euro
- Köpare i Sverige, Norge, Estland, Tyskland och 

USA

Elitfölauktion Hoppning
- 24 föl
- Snittpris ca 8 800 euro, toppnotering två föl på 

15 500 euro
- Köpare i Sverige, Tyskland och USA



Avel 2021

• Positiv betäckningstrend 

- 2021 betäcktes 4 586 ston och antalet betäckningar ökade under 2021 med 12% jmf 

2020 då 4080 ston betäcktes.

- SWB:s avelsrådgivning är stort och ökar i takt med antalet betäckta ston.



Unghästtestet 2021

foton: Roland Thunholm

• 989 visade totalt med genomförd bedömning 

– 8 st strukna/avbrutit 

– 928 3-åringar (864 st 2020) varav 867 SWB

– Antal visade 4-åringar: 61 (45 st 2020) varav 54 SWB

– Andelen visade SWB-3-åringar 31 % (30 % 2020)

– Totalt andel visade vid Unghästtest av årgången f. 2017: 32 %

• Godkänt ridprov: 85 % (Ej genomfört 14 %, underkänt 1 %)



Ridhästtestet 2021

• 251 visade (179 st 2020) varav 210 SWB

– Varav 23 st 5-åriga ston

– 120 (110) allsidigt, 60 (17) hoppning, 70 (56) dressyr
Inom parentes antalet 2020 

– Andel visade SWB 4-åringar  8 % (6 % 2019)

– 8 hästar i öppen klass

High Balou (SWB) uppf. Malin Häger foto: Roland Thunholm



Avel 2021

• Forskning med hjälp av data från SWB

- Forskningsstudie om selektion för rörlighet kan öka andelen anlagsbärare för WFFS 
hos SWB-hästar 

- Uppsats selektionsstrategier för SWB-avel

• Specialprogram på remiss

- Under 2021 har SWB:s Avelsutskott arbetat fram ett förslag på kriterier för 

specialprogram för dressyr- och hoppavel. Förslaget har varit på remiss och kommer att 

bearbetas ytterligare och diskuteras under Avelskonferensen 2022.



Avel 2021
Bruksprovet på Strömsholm

• Bruksprovet avhölls på Riksanläggningen Ridskolan Strömsholm utan publik och under 

fulla Covid-restriktioner. 

• Nytt regelverk för hingstselektering trädde i kraft. Den största förändringen i det nya 
regelverket är införandet av nya avelsvärdeklasser för godkända hingstar, ”premierad” 
och ”accepterad”. 

• 65 hingstar gick in i bruksprovet och facit slutade med 30 accepterade hingstar samt 
20 premierade hingstar.

• Bruksprovet tvingades avbrytas efter att 2/3 av provet avverkats på grund aven hingst 
med virusinfektion och feber. 

• Beslut fattades att förutsättningar fanns att godkänna hingstarna trots ett förkortat 
prov då hingstarna hade bedömts i samtliga moment

• SWB-hingstar korades till Bruksprovsvinnare, Gränsbo stuteris Glasgow 1438 och 
HÄSTAKS Zezar Hästak 1436.



Bruksprovsegrare 2021



Världsranking 2021

SWB följer över året tre rankinglistor där SWB-hästarnas internationella 

tävlingsresultat jämförs ur olika perspektiv med andra stamböckers hästar.

• WBFSH

SWB ligger på 13:e plats (2020: 15) i hoppning ,15:e plats (2020: 12) i dressyr 

och en 11:e plats (2020: 9) i fälttävlan

• Horsetelex ranking

SWB ligger på en 2:a plats i hoppning (2020: 11) och 16:e plats i dressyr (2020: 

11)  beräknat för helåret 2021

• Hippomundo

SWB ligger på en 3:e plats i hoppning (2020: 11), 7:e plats i dressyr (2020: 4) 

och 12:e plats i fälttävlan (2020: 3)



3:e plats Krister Svedberg, Sverige

Catch Me Not S (SWB)

WBFSH Uppfödarranking 2021 



EKONOMI
2021

Göran Smedberg



SWB

• Föreningsomsättning 3,4 miljoner

• Medlemsantalet ökade med 921 till 6 581 

• Stark likviditet drygt 3,9 miljoner

• Resultatet blev en vinst på 477 tkr
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ASVH Service AB

• Omsättning 15,4 miljoner

• Registreringsverksamheten ökade med 450 tkr

• Avelsverksamheten ökade med 800 tkr

• Annonsintäkterna ökade med 200 tkr

• Fortsatt låga kostnader för resor och möten

• Resultat blev en vinst på 1 077 tkr

• Stark likviditet 3,5 miljoner
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Equine Swedehorse AB

• Omsättning drygt 10 miljoner

• Breeders Trophy med riders cup o prospects

• Publikintäkter på 500 tkr

• Resultat blev en vinst på 753 tkr

• Bra likviditet 1,3 miljoner
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Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse

• Resultat på 224 tkr

• Bra likviditet 300 tkr

• Portföljvärdet på tillgångarna är 10,2 miljoner



SWB - Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för 2021 är ”ren”. 

Stämman föreslås

• Fastställa resultat- och balansräkningen

• Disponera resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen

• Bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.



AVELSFUNKTION
2022

Helén Uddefors



Avelsfunktion

SWBs målbild 2025
Vi leder och stödjer ett målinriktat, marknadsanpassat och modernt
avelsarbete som är högt respekterat och värderat såväl nationellt som
internationellt.

• Funktion ersätter person - > minskat personberoende
• Ökad flexibilitet – > vi handplockar expertis istället för att anställa



Avelsfunktion
*Arbetsgrupp i SWB:s ordinarie verksamhet med fokus helt på avel och uppfödning*

Vad?
• Sköter avelsledningen enligt de ramar och regler som SWB:s styrelse beslutar efter 

beredning i Avelsutskottet.
• Administrerar hingstar och ston.
• Erbjuder avelsrådgivning.
• Erbjuder inspiration och kompetensutveckling för uppfödare. 
Vilken kompetens?
• Praktisk kunskap och kompetens  inom avel och blodslinjer
• Grenspecifik spetskompetens inom avel och/eller sport (hoppning, dressyr, 

fälttävlan)
• Expertis inom avel och genetik (Åsa Viklund, SLU)
• Veterinärmedicinsk expertis



Avelsfunktion
Vad är nytt?
• Grenspecialisering inom hoppning och dressyr samt inkludering av fälttävlan
• Specialprogram för hoppning, dressyr med inkludering av fälttävlan.
• Specialistrådgivning för avel av sporthästar inom hoppning, dressyr och fälttävlan
• Rådgivning för avel av verksamhets/fritidshästar.
• Specialistrådgivare i hoppning, dressyr och fälttävlan inkluderas i Avelsutskottet 

och påverkar på så sätt avelsledningen aktivt.
• Vi utvecklar och vässar avel av hästar för toppsporten. Avelsmålen är kopplade till 

världsranking och mästerskap.
• Vi inkluderar avel av lämpliga verksamhets- och fritidshästar. Utredning om hur 

detta ska gå tillväga kommer att ske under 2022.



Avelsfunktion

Vad händer nu?
• Ansvarig för funktionen tillsätts (tillsvidare Helén Uddefors, VD och Christina 

Olsson, Ordförande AVN)
• För att finna lämplig kompetens inom specialistrådgivningen samt för att säkra 

kopplingen mellan avel och sport samråder vi med:
- Hoppning: Henrik Ankarcrona och AnnCatrin Ancan Carlsson.
- Dressyr: Bo Jenå.
- Fälttävlan: Fredrik Bergendorf

• Arbetsgrupp för verksamhets- och fritidshästar tillsätts

• Avelsutskottetes bemanning utökas och kompetenssäkras



Vad händer 2022?

• Utveckling av strategi och ramar för grenspecifik avel

• Utredning och plan för behovet av avel av verksamhets- och fritidshästar

• Fortsatt projekt med målsättning att kunna mäta temperamentsegenskaper

• Avelsrådgivning i ny tappning

• Avelskonferens 2022

• Nya domarstruktur 

• SEW utvecklas och dressyrveckan förstärks med internationella klasser

• Breeders Trophy firar 30 år!

• Elitfölauktioner för dressyr- och hoppföl



Vad händer 2022?

• Avelspodden och övriga digitala kanaler fortsätter att arbeta med attraktion och 

värde

• Fortsättning av planlagd IT-utveckling, digitalisering och justering av 

arbetsprocesser

• Fortsatt starkt fokus på medlemsrekrytering och medlemsvärde

• Aktivt arbete med att sprida och implementera SWB:s hållbarhetspolicy och 

uppförandekod i praktiken. Visselblåsarfunktion inrättas.

• Kraftsamla tillsammans med andra föreningar och organ inom hästnäringen i 

frågor som är viktiga för SWBs medlemmar.

• Arbeta aktivt och representera SWB i internationella forum så som WBFSH.



ÅRETS ARRANGÖR 2021



TACK!


