
 

 

 
 
 
 
 

Årsberättelse 2019 



VALDA LEDAMÖTER    

Ordinarie ledamot Vald för Åtgärd 
Marianne Hedberg  2018-2019  Sittande 
Birgitta Dahlin  2018-2019  Sittande  
Sara Grandin  2019-2020  Omval  
Görel Söderlund  2019-2020  Omval  
Katarina Remnemark 2019-2020 Nyval 
Gun-Britt Pettersson  2019  Adjungerad  
 

Suppleanter  Vald för  Åtgärd  
Agnes Mårs  2019-2020  Omval  
Lena Hallin  2018-2019  Sittande 
Johan Henriksson  2018-2019  Sittande  
Elizabeth Axtelius  2019-2020  Nyval  
Eva Lagerstam 2019-2020 Nyval 
   

Revisorer  Åtgärd  Revisorssuppleant  Åtgärd  
Sandra Danielsson Nyval 2019  Sten Palmgren  Omval 2019  
Cecilia Svedberg Omval 2019   
 
Valberedning  

 
Vald för  

 
Åtgärd  

Jonas Johnson  2018-2019  (Sammankallande), Sittande  
Malin Collin  2019-2020  Omval  
Jan Philipsson  2018-2019  Sittande  
Hillevi Brasch  2019-2020  Nyval  
 

MEDLEMMAR  
Antalet medlemmar fortsätter att öka och medlemsantalet har under året uppgått till 641 st 
betalande, 2018 var det 521 st, 2017 var det 405 st, och 2016 var det 412 st.  
 
STYRELSEMÖTEN  
Styrelsen har haft 8 st. protokollförda sammanträden och en planeringsdag under året. 
Årsmötet hölls den 9 mars på VHC, Uppsala. Konstituerande styrelsemöte hölls den 18 
mars och där valdes Sara Grandin till ordförande, Birgitta Dahlin till vice ordförande, 
Katarina Remnemark till kassör och Gunbritt Pettersson till sekreterare.  
 

EKONOMI  

Föreningen visar för 2019 ett resultat på + 52 010 kr. 2018 visade föreningen på ett resultat 

om 38 476 kr i linje med resultat från 2017 på + 36 144 kr. En anledning till det goda 

resultatet för 2019 är det ökade medlemsantal.  

KOMMUNIKATION  

Vi kommunicerar via vår www.malardalen.swb.org där vi publicerar alla våra aktiviteter och 
resultat från våra bedömningar. Vår Facebook-sida www.facebook.com/SWBMalardalen 
har i dagsläget ca 3 300 följare, en ökning på ca 700 personer under året. Vi har 
rapporterat ”live” på Facebook under våra bedömningar vilket varit mycket uppskattat. Vi 
finns även på Instagram under namnet @swbmalardalen där har vi i dagsläget drygt 1 000 
följare, en ökning med ca 300 personer under året.  
 

  



AKTIVITETER  
Styrelsen har under året fortsatt att jobba med konceptet med arbetsutskott där 

medlemmar kan bidra med insatser. Varje arbetsgrupp har en sammankallande person 

som ingår i föreningens styrelse. Följande personer har varit sammankallande under 2019: 

Arbetsutskott  Sammankallande  
Kommunikation  Agnes Mårs  
Bedömningar  Marianne Hedberg  
Evenemang  Agnes Mårs  
Ekonomi  Katarina Remnemark  
Uppfödare  Görel Söderlund  
 

EVENEMANG  

17 februari arrangerade vi löshoppningsclinic för Mikael Nolin på Nifstagård/Stockholm 
seminstation.  
 
2 mars arrangerade vi bruksprovspub på Train Station Brewery i Knivsta där alla som inte 
kunde vara på plats på Flyinge kunde följa testridningen från bruksprovet på 
storbildsskärm.  
 
9 mars i samband med vårt årsmöte föreläste vår vice ordförande Sofia Mikko om WFFS  
 
13 mars hade vi monter i samband med att Strömsholm arrangerade hingstvisning.  
 
Vid 5 tillfällen under mars och april arrangerade vi tillsammans med Ridskolans 
Strömsholm löshoppningstillfällen på Strömsholm inför vårens unghästtest.  
 
14 augusti arrangerades selektering till Elitfölauktionen, föreningen ordnar visningsplats, 
själva selekteringen sköts av SWB.  
 
8 september arrangerade vi tillsammans med flera andra regionala föreningar ett regionalt 
fölchampionat på Ridskolan Strömholm.  
 
16 november arrangerade vi en prisfest med prisutdelning till de föl och unghästar som 

varit framgångsrika under årets bedömningar.  

BEDÖMNINGAR  
11-12 maj, 25-26 maj samt 29-30 juni arrangerades unghästtest för tre och fyraåringar 
(och femåriga fölston), samt öppen klass på Ridskolan Strömholm.  
 
Fölmönstringar och extriörbedömning av ston arrangerades som gårdsbesiktningar den 
10 augusti på Myrsjö gård, Fjärdhundra, 11 augusti på Stockholm Seminstation, Knivsta 
och Hallsta Ridklubb, den 31 augusti på Stjärnborgs Gård, Upplands Väsby och den 1 
september på Stall Karbytorp, Färingsö. 
 
SPONSRING/PRISER  
Under året har vi förlängt vårt sponsringsavtal med Universitetsdjursjukhuset (UDS). 
Avtalet innebär att alla medlemmar får 5 % rabatt på all veterinärvård vid UDS. Vi har även 
tecknat avtal med Preggster som ger våra medlemmar 10 % rabatt vid köp av ridbyxor.  
Övriga sponsorer 2019 har varit Ingrid Lyttkens och Jenny Johansson. 

  



VANDRINGSPRISER  
Klubben har nu två vandringspriser som tilldelas Mälardalsuppfödda hästar. De ständigt 
vandrande och inteckning erövras av den som är uppfödare till framgångsrikaste 
Mälardalsuppfödda tävlingshäst i hoppning, och fälttävlan.  
 
Då redovisningen av resultat ändrats hos SvRF har vi idag ingen metod för att identifiera 
Mälardalsuppfödda tävlingshästar. Vandringspriserna IRMA LA DOUCE CUP, silverpokal 
skänkt av Yvonne och Sture Frykfors till bästa hopphäst och CHARTAGOPOKALEN, 
silverpokal skänkt av Elly Elowsson till bästa fälttävlandshäst är därför vilande tills vi 
beslutar om ett bra sätt att få reda på vem som ska erövra priset. Ett förslag är att ha ett 
nomineringsförfarande.  
 
Vi efterlyste nomineringar via sociala medier under hösten utan resultat, vi fortsätter 
försöka hitta lämpligt förfarande för dessa priser.  
 
Klangenstams vandringspris till bästa dressyrhäst delas inte längre ut.  
 
Karlsdalspokalen är ett ständigt vandrande pris som donerades en av våra främsta 

hästkarlar, Stig Nordkvist från Karlsdal i Örebro, för att uppmärksamma framstående 

insatser för svensk ridhästavel. Mälardalens varmblodsklubb förvaltar och utdelar detta 

pris årligen till förtjänta personer, som både inom Sverige och utanför dess gränser väl 

uppmärksammat och marknadsfört den svenska varmblodsaveln.  

Pokalen tilldelades 2019 Hans Barkevall som mottog den vid Bruksprovet på Flyinge 1 

mars 2019. 

HINGSTHÅLLARFONDEN  
Mälardalens hingstförening är en ekonomisk förening som haft ca 50 medlemmar. Den 
bildades bl.a. för att få in hingstar som Limelight och Racot, men tynade sedan bort då 
prestationsaveln blev mer accepterad. Efter Arne Hardenborgs död har föreningen 
avregistrerats och pengarna finns nu i en Robur mix-fond som förvaltas av SWB 
Mälardalen. Vid hingstföreningens sista stämma beslutades att pengarna skulle läggas i 
en fond för att främja uppfödning av svenska varmblodiga ridhästar i Mälardalen, t.ex. som 
ett pris. Redogörelse för hur pengarna används ska redovisas i verksamhetsberättelsen. 
Fonden disponeras under minst tre år.  
 
Hingshållarfonden har under tidigare år varit knutet till ett fiktivt organisationsnummer. När 
vi efter årsmötet bytte kassör kom besked ifrån Swedbank att fonden måste knytas till 
SWB Mälardalens korrekta organisationsnummer varvid fondkontot därav lades om.  
 
Föreningen har beslutat att, med medel ur fonden; sponsra bästa SWB-häst (grenspecifikt) 
från våra unghästtest med anmälningsavgiften till Breeders. Under 2019 har vi delat ut  2 
600 kronor ur fonden.  
 

ÖVRIGT 

I samband med SWBs årsmöte i april fick vi motta priset för bästa arrangör av unghästtest 
2018. 
 
Vår styrelsemedlem Johan Henriksson fick Agrias Ung SWB-stipendie.    
 

  



I juli var Ung SWB på Young Breeder World Championships i Österrike. Där 23 förbund 

från hela världen tävlade mot varandra i häst vid hand, exteriör- och gångartsbedömning, 

löshoppningsbedömning, teori och grooming. De tävlar både lag och individuellt. Ung SWB 

har två lag, ett juniorlag och ett seniorlag, där 3 av juniorerna var från Mälardalen och 2 av 

seniorerna. Team Coachen Agnes är med i styrelsen för Mälardalen.  

Vi har delat ut pris till bästa SWB på DM i dressyr och hoppning för Uppland och Stockholm 

samt i hoppning för Västmanland. 

Under hösten skickade vi ut en enkät för att se vad medlemmarna tycker om våra unghäst- 

och ridhästtesttest, vi fick in över 80 svar och glädjande att se 4,1 av 5 skulle 

rekommendera en vän att visa på unghästtest. Längre presentation av resultatet finns på 

föreningens hemsida.  

 

 

 

SWB MÄLARDALEN VILL AVSLUTA MED ATT RIKTA ETT 

STORT OCH VARMT 

TACK 
TILL ALLA SPONSORER, FUNKTIONÄRER 

OCH FRIVILLIGA SOM GJORT VÅRA 

EVENEMANG MÖJLIGA! 


