
SFAF:s Verksamhetsberättelse för år 2017 
 
 
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, Annika Stalfelt och Patrick Wahl. Adjungerad sekreterare Nadja Bellander och dito kassör 
Peter Josefsson, Josefssons Redovisningstjänst, Vimmerby.  
 
Revisor har varit Lars Starkerud med Anders Unnerstad som suppleant.  
I valberedningen har ingått Kristina Klintevall (sammankallande) och Sonja Olsson. 
 
Styrelsen har sammanträtt 9 protokollförda gånger, varav 7 per telefon, enligt följande:  
30 januari, 19 mars, 18 april, 22 maj, 16-17 juni (tvådagars konferens), 8 augusti, 13 september,  
25 september och 11 december. Styrelseledamöterna har utöver detta kommunicerat i olika 
frågor via epost och telefon. 
 
Årsmöte avhölls den 19 mars och allmänt medlemsmöte den 5 september, båda på Bro Park.  
 
I samband med årsmötet diskuterades bland annat Jockeyklubbens Magic Million 
Auktionslöpning och Derbyserien med Svensk Galopps sportchef Dennis Madsen. 
 
På SM-dagen den 5 september arrangerade SFAF medlemsmöte och bjöd 
medlemmarna på buffé i restaurangen på Bro Park. Ett fyrtiotal personer deltog.  
 
Vid Svensk Galopps Årets Häst-fest i Stockholm i februari delade SFAF ut pris till Årets 
Uppfödare Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri, Årets Avelshingst Eishin Dunkirk och Årets 
Svenskuppfödda häst Pistol, samtliga titlar för 2016. 
 
Vid Nationaldagsgaloppen på Gärdet den 6 juni fanns representanter från SFAFs styrelse  
på plats i en monter och informerade om föreningen och om fullblodsavel i allmänhet.  
 
Även på Strömsholm den 17 juni bemannade SFAF en monter, samt delade ut ett hederstäcke till 
dagens bäst placerade svenskuppfödda häst, vilket blev Calvados, och arrangerade en publik-
tävling där man fick tippa vilken häst som skulle få priset, detta för att dra uppmärksamhet till 
svenskuppfödda hästar. 
 
På SM-dagen den 5 september (som även var westerndag med extra stor publik) bemannade 
SFAF på nytt en monter och delade ut auktionskataloger, hingstkataloger och broschyrer. 
 
SFAF beslöt att åter bekosta logi för köpare av åringar vid SÅEF-auktionen den 23 september, 
under förutsättning att vederbörande köpte minst en svenskuppfödd åring för minst 100.000 kr 
exkl moms. Bidraget var maximerat till 2 nätter och/eller 3.000 kr per köpare. Det var dock endast 
en köpare som gjorde anspråk på bidraget.  
 
På fredagen före SÅEF-auktionen bjöd SFAF 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 mycket uppskattat och 62 personer deltog i denna lunch. 
 
SFAF var även delsponsor av en lunch på auktionsdagen på Happy Tammsvik där säljare och 
köpare kunde mötas och prata över god mat och dryck. SFAF bekostade också annonser i 
katalogen till SÅEF-auktionen och i Gärdet-bilagan, samt annonserade i tidningen Allt Om Trav.  
 
SFAF sponsrade åter 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. 



 
Kirsten Rausings stipendium för 2017 (att användas under 2018) gick till Oscar Berneklint  
som kommer att resa till Newmarket i England och delta i en längre stuterikurs under våren. 
 
SFAF har under 2017 fortsatt att bevaka utformningen av Breeders-systemet och kommit med 
förslag och yrkanden angående bland annat anslutning av fadershingstar och debiteringen.  
 
Vidare har SFAF noga följt utvecklingen av Derbyprogrammet och bland annat lämnat in en 
skrivelse med begäran om en återgång till mellan sport och avel tidigare avtalat anmälnings-
datum, nämligen vid årsskiftet då hästen ska fylla 2 år, och inte som nu skett, i mars. 
 
SFAF har också påpekat det olämpliga i att avhålla maidenlöpningar för tvååringar med så 
många som 15 ekipage, då de flesta hästarna är mycket orutinerade och vissa är vingliga,  
och risken för en avskräckande första upplevelse, samt även för skador, är stor. 
 
Föreningen fortsatte även under 2017 att dela ut ett hederspris till uppfödarna (som är medlem-
mar 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 har också fortsatt att sponsra verksamheten med Amma-Jouren, vilket sker i samarbete 
med trav- och ridsport. 
 
SFAF har under verksamhetsåret genom Bo Helander varit representerat i EFTBA, samman- 
slutningen för Europas fullblodsavelsföreningar, vid det ordinarie årsmötet i Deauville 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. 
 
Under 2017 lanserades SFAF:s nya hemsida, som Helena Mansén har producerat och sköter. 
Detta innebär ett betydande lyft från föregående hemsida, som tyvärr hade försummats. 
 
SFAF har även upprätthållit en så gott som daglig uppdatering på Facebooksidan genom att 
engagera Helena Mansén till att även sköta detta. Inläggen, som oftast innehåller både bilder och 
kommentarer, ses av väldigt många, och får många gillanden och positiva kommentarer. 
 
Årets Uppfödare 2017 blev Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri, Årets Avelshingst Eishin Dunkirk 
och Årets Svenskuppfödda Häst blev Red Hot Chili, ägd av Claes Andersson, uppfödd av 
Rävdansens Stuteri och tränad av Patrick Wahl på Bro Park.  
 
Per den 31/12 2017 hade föreningen 135 medlemmar, varav 2 hedersmedlemmar:  
Kirsten Rausing och Björn Zachrisson.  
 
För föreningens ekonomiska resultat 2017 hänvisas till resultat- och balansräkning.  
För övrigt hänvisas till föreningens hemsida (www.sfaf.se).  
 
Styrelsen 

http://www.sfaf.se/
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