
Avelsföreningen Dalahästen Verksamhetsberättelse för 2016 
 
Inledning 
Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning 
 
Ordförande Ann-Sophie Annerstedt 
V Ordf Lena Norén 
Sekr Maria Aronsson 
Kassör Marie Strömberg 
 Malin Boberg 
 Gunilla Grönlund 
 Anna-Britta Lööf 
 
Suppleanter 
Malin Hellbom 
Anna Dahlsten 
Angelica Engvall 
Anna Holmgren 
 
Revisorer har varit Totta Wikström och Katarina Lindberg med Lars Alexandersson 
och Emma Bengtsson som suppleanter. 
 
I valberedningen har Carin Bengtsson, Kerstin Svartling och Margona Andersson 
ingått. 
 
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden. 
Medlemsantalet var vid årets slut 79 st. 
Aktuell information har lagts ut på föreningens hemsida, swbdalarna.se. Information 
kommer även till medlemmarna direkt från SWB genom deras ”nyhetsbrev”. 
 

Våren 
 
Bedömningsledarutbildning 
Hölls på Flyinge 15-16 januari. Maria Aronsson och Malin Hellbom åkte på den och 

var mycket nöjda. Samtidigt var det domarkurs och en del gemensam information. 

 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 20 mars på Fornby folkhögskola i Borlänge. Samtidigt 
hade Dalarnas ridsportförbund sitt årsmöte och dom hade bokat Veronika Karlsson 
som föredragshållare och vi kompletterade med Anna Ozén. 
 
Extra medlemsmöte 
Då föreningen bytte namn från Avelsföreningen Dalahästen till SWB Dalarna, så 
namnet på föreningen likriktas med domännamnet krävdes ett andra medlemsmöte. 
Det räckte inte med årsmötet. Därför anordnade vi medlemsmöte med grillning 
efteråt hos Ann-Sophie den 14 juni. Där beslöts om namnändring. 
 
 
 



SWB:s årsmöte  
Årets årsmöte hölls den 23 april på Scandic i Linköping. Ingen från föreningen åkte 
på det i år. 
 
3-årstest 
 
I år anordnade vi 3-årstest i Avesta på Avesta ridklubb den 11 juni. 
Träning för dom som ville anordnades den 29 maj. 
Dömde den 11 juni gjorde Lasse Berglund hoppning, Jan-Ove Olsson exteriör och 
Ove Stenson ridprov. I år kunde vi erbjuda ridprov ute eller inne, man fick välja. 
Avesta ridklubbs medlemmar ställde upp på ett mycket fint sätt både på träningen 
och på själva bedömningsdagen. 

 
I år angavs resultaten i % (som det även görs i dressyr). Här nämner jag dom som 
fick diplom 2016 på 3-årstestet. 
 
Dressyrtalang 
Foxhill e Floricello fick 80%, ägare och uppfödare Åke Persson, Falun. 
Ambra af Ekeby e Blue hors Don Romantic fick 79,2%, ägare Kerstin 
Vesterholm/Mariah Enochsson Påleby, uppfödd av Ekeby Stuteri HB. 
Jellybean for U, e Floricello fick även hon 79,2%, ägare Johan Ifverson, Viken. 
Uppfödd av Ugglarps gård, Ängelholm. 
 
Hopptalang 
Great Miss Action e Al Cendo, fick 84,2%, ägare Marie Johansson Karlstad, uppfödd 
hos Eva Örnebring i Karlstad. 
Francis BJ e Bravour, fick 81,7%, uppfödare och ägare Marie Persson Djurås. 
Sweet Carolina e Common Sense, fick 78,3%, ägare och uppfödare Anna Dahlsten 
Hedemora. 
Joker Ek, e I ´m Special de Muze fick 78,3%, Uppfödd hos Lena och Benny Zeiloth 
Eklunda stuteri, Örebro. Ägare Dräggesta gård AB, Västerås. 
 
 

Hösten 
 
Fölmönstring/championat 
 
I år visades fölen på Fars/Svedens gård/anläggning utanför Falun den 27 augusti. 
Domare var Bo Holmlund. På förmiddagen visades hoppfölen och efter lunch 
dressyrstammade fölen. 11 hoppföl och 15 dressyrföl deltog i år! Bra kvalitet på de 
flesta fölen.  
 
Det bästa hoppfölet heter Code of Conduct e Armani Code, u Amber/Cappucino. 
Ägare Jenny Blomberg. 
Bästa dressyrstammade föl var Bruno De Ville, e Flambeau u Solos Charisma/Solos 
Landwind. Ägare Jessica Jansson. 
 
Ett par ston stambokfördes. 
En lyckad, trivsam dag. 
 



Talangjakt för 2-åringar 
Inställdes tyvärr. För dåligt intresse.  
 
 
Hemsidan 
Fortsättning på att bygga upp ny hemsida fortsätter. Vi ska inom kort få stöd från 
SWB org, och meningen är att regionala klubbarna ska likrikta sina respektive 
hemsidor. 
 
 
Föredrag av Christina Olsson, AVN ordförande 
Den 13 november på Fornby folkhögskola kom Christina och berättade om olika 
hingstar, dess för och nackdelar, avelsarbete med mera. Mycket uppskattat, och 
många kom för att lyssna!! 
 
Slutord 
Föreningen är inte stor, även om medlemsantalet ökat, men vi lyckas ändå hålla en 
hel del arrangemang. Det är viktigt att vi har kvar bedömningar och träningar i vårt 
distrikt så inte resorna blir så långa för uppfödare/hästägare mm.  
 
Genom att satsa på hög kvalitet på arrangemangen, främjar vi god kvalitet i 
varmblodsaveln i vårt län. Förändringar sker hela tiden i de olika bedömningarna och 
testerna som anordnas och det är viktigt att delta i kurser och sammankomster för att 
hålla sig ajour med utvecklingen. 
 
 
Falun i Mars 2017 
 
 
 
 
Ann-Sophie Annerstedt  Lena Norén  Maria Aronsson 
 
 
 
 
Marie Strömberg  Malin Boberg Gunilla Grönlund 
 
 
 
 
Anna-Britta Lööf 


