SFAF:s Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen har under året bestått av Bo Helander, ordf, Helena Sigfridsson, vice ordf,
Eva CS Pettersson, Ivan Sjöberg, Bengt Thomasson och Stefan Uppström, samt
suppleanterna Lars Herlin, Tommy K Nilsson och Patrick Wahl. Adjungerad sekreterare
Nadja Bellander och dito kassör Peter Josefsson, Josefssons Redovisningstjänst,
Vimmerby.
Revisor har varit Jan Kleerup med Anders Unnerstad som suppleant.
I valberedningen har ingått Kristina Klintevall (sammankallande) och Sonja Olsson.
Styrelsen har sammanträtt 7 protokollförda gånger, varav 5 per telefon, enligt följande:
29 januari, 3 mars, 10 april, 9-10 juni (tvådagars konferens), 21 augusti, 8 oktober och
13 november. Styrelseledamöterna har utöver detta kommunicerat i olika frågor via
epost och telefon.
Årsmöte avhölls den 3 mars och allmänt medlemsmöte den 4 september, båda på Bro
Park. I samband med årsmötet diskuterades bland annat upplägget av SÅEF-auktionen,
då arrangörerna Roger Asp och Leif Wretman hade bjudits in för att ta del av
medlemmarnas synpunkter om detta.
På SM-dagen den 4 september arrangerade SFAF medlemsmöte och bjöd
medlemmarna på buffé i restaurangen på Bro Park. Ett trettiotal personer deltog.
Vid Svensk Galopps Årets Häst-fest i Malmö i februari delade SFAF ut pris till Årets
Uppfödare Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri, Årets Avelshingst Eishin Dunkirk och
Årets Svenskuppfödda häst Red Hot Chili, samtliga titlar för 2017.
Vid Grand National-tävlingarna på Strömsholm den 16 juni delade SFAF åter ut ett
hederstäcke till dagens bäst placerade svenskuppfödda häst, vilket blev Luris Pegasus
som vann Champion Hurdle, och arrangerade en publiktävling där man fick tippa vilken
häst som skulle få priset, detta för att dra uppmärksamhet till svenskuppfödda hästar.
På fredagen före SÅEF-auktionen bjöd SFAF även detta år in spekulanter/tränare och
säljare till lunch på Happy Tammsvik, för att uppmuntra fler till att ta sig tid att titta på alla
åringar i god tid före auktionen. Initiativet var åter mycket uppskattat och 93 personer
deltog i denna lunch.
SFAF sponsrade även under 2018 anmälningsavgiften till åringsauktionerna för
svenskuppfödda hästar (även hästar sålda i Danmark) med 1.000 kr per åring, under
förutsättning att säljaren var medlem i SFAF senast den 30 april innevarande år.
SFAF utlyste en medlemsresa till Kentucky i samband med att Breeders’ Cup skulle
ridas där i början av november, men resan fick ställas in på grund av för få anmälda.
Den 2 november arrangerade SFAF tillsammans med Skånska Fältrittklubben en
seminariedag på Jägersro, med agenten Sam Bullard som främsta dragplåster, och flera
andra föreläsare på ämnena sport, hästägande och avel. Dagen bevistades av ett 70-tal
personer och bekostades av ett bidrag från Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

Kirsten Rausings stipendium till Margareta Wettermarks Minne för 2018 (att användas
under 2019) delades inte ut på grund av avsaknad av relevant sökande.
SFAF har under 2018 fortsatt att bevaka utformningen av Breeders-systemet och
kommit med förslag och yrkanden angående bland annat anslutning av fadershingstar
och debiteringen. Styrelsen har också följt upp rutinerna kring Derbyanmälan.
Föreningen fortsatte även under 2018 att dela ut ett hederspris till uppfödarna (som är
medlemmar i SFAF) av de 2-3-åriga svenskuppfödda hästar som vann sin första
löpning. Numera delas hederspriserna ut vid årsmöte och höstmöte, i stället för i
samband med aktuellt lopp, då uppfödaren inte alltid finns på plats.
SFAF är också alltjämt sponsor av verksamheten med Amma-Jouren, vilket sker i
samarbete med trav- och ridsport.
SFAF har under verksamhetsåret genom Bo Helander varit representerat i EFTBA,
sammanslutningen för Europas fullblodsavelsföreningar, vid det ordinarie årsmötet i Köln
i maj, samt i ITBF, International Thoroughbred Breeders Federation, med medlemmar
från hela världen.
Till Svensk Galopps kommittéer har styrelsen utsett Bo Helander, Helena Sigfridsson
och Eva CS Pettersson i Avelsrådet, och Ivan Sjöberg i Tävlingskommittén.
Uppfödarnas representant i Tävlingskommittén togs plötsligt bort utan att detta hade
aviserats, men efter påstötningar från SFAF kunde Ivan Sjöberg återinsättas.
SFAF har upprätthållit en så gott som daglig uppdatering på Facebooksidan genom att
engagera Helena Mansén till att sköta detta. Inläggen, som oftast innehåller både bilder
och kommentarer, ses av väldigt många, och får många gillanden och positiva
kommentarer. Den nya hemsidan har också fått mycket uppskattning.
Årets Uppfödare 2018 blev Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri, Årets Avelshingst Eishin
Dunkirk och Årets Svenskuppfödda Häst blev Master Bloom, ägd av IKC Racing,
uppfödd av Inge Knutsson och Madeleine Reuterskiöld och tränad av Cathrine Erichsen
i Norge. SFAF har under året även instiftat ett nytt hederspris som en uppmuntran till en
framgångsrik uppfödare, som genom ett ringa antal ston/avkommor inte kan konkurrera
om priset till Årets Uppfödare. Detta pris utdelas för 2018 års säsong till Staffan Lidbeck.
Per den 31/12 2018 hade föreningen 129 medlemmar, varav 2 hedersmedlemmar:
Kirsten Rausing och Björn Zachrisson.
För föreningens ekonomiska resultat 2018 hänvisas till resultat- och balansräkning.
För övrigt hänvisas till föreningens hemsida (www.sfaf.se).
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