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Ordförande: Väljs på 1 år  

 

Maud Delling 

 

 
                                      Foto: privat 

 

Maud Delling är en av grundarna av SAAF. 

Hon har lång erfarenhet av och en 

framgångsrik avel av angloarab. Bland annat 

avlade hon fram anglostoet Tebe x som finns i 

härstamningen i många idag framgångsrika 

angloaraber. Hon har bland annat fött upp 

elithingsten Stubin x som vann SM i fälttävlan 

och som uppträdde på Globen med Hans 

Delling. Maud är ett väletablerat namn inom 

dressyren både som tränare, domare och 

utbildare av såväl hästar som ryttare. Maud 

tävlar själv t.o.m. Intermediere II och är 

dressyrdomare t.o.m. Intermediere I. Till 

vardags arbetar Maud på 

Plönningegymnasiet i Halland. Hennes 

ögonsten är anglovalacken Sulbin e Stubin x 

som hon skördat många framgångar med 

både dressyrbanan och på anglo-Riks.  

Senaste framgången är med Tingeling e 

Business u Texas Ros som blev 

Unghästchamipon på ango-Riks 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: väljs på 

mandatperiod 2 år 

  

Maria Molin, Kristinehamn 
  

 
                 Foto från www.zonhästarna.se 

 

Maria har varit angloägare i många år. 

Med sin häst Divina, född 1987, deltog 

Maria på Riksutställningen 2002 i Tenhult 

och erhöll 48 poäng och Guld. Sedan 

några år äger Maria också anglostoet 

Björkängs Electra som är uppfödd av 

Madelen och Torbjörn Ohlzon, Töreboda. 

Senaste framgången var då hennes 

Björkängs Elektra blev BIM (Bäst i Motsatt 

kön) på Anglo-Riks 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zonhästarna.se/


Britt Hultman-Breitner, Degerfors 

 

                                                       Foto privat 

 

Britt bor och arbetar i Degerfors. Familjen 

har en massa hästar varav en del travare. 

Eftersom familjens liv är hästar och sonen 

Daniel kör trav och de är ofta på 

travtävlingar. Britt har haft anglo i många 

år bland annat Fhabiola som numera inte 

lever längre och avkomman efter henne 

Fiorentina. Britt berättar att hon har 

kommit igång att rida igen efter några års 

uppehåll. Dagarna är fyllda hästar, 

hästar, hästar… när man inte måste 

jobba. 

 

 

 

 

 

 

Gudrun Gustavson, Ljungsbro 

  

                 Foto: Kenth Konradsson 

 

Ledamot i SAAF sedan 1996, kassör sedan 

1998. Född i Stockholm 1944, bor sedan 

1979 nära Linköping. Min första kontakt 

med hästar fick jag 1956 på en ridskola 

där det fanns många trevliga fullblod. 

Även de av mina väninnor som hade 

egen häst red fullblod. Den första egna 

hästen köpte jag först 1986, efter att ha 

flyttat till Östergötland. Jag hade då varit 

lite nyfiken på araber - som jag 

egentligen aldrig kommit i kontakt med - 

men det blev i stället en kompromiss, en 

angloarab. Hästen i fråga var den då 3-

åriga Jolene x e. Pargos ox u Miss 

Forsyte xx, uppfödd av Charlotta Liljefors, 

en het men mycket positiv häst som jag 

haft mycket roligt tillsammans med. 

Jolene x slutade sina dagar 2011 året, vid 

26 års ålder. Kvar har jag hennes dotter 

Jodie x efter Blue Grenadier xx. 

 

 

 

 

  



Suppleant, mandatperiod 2 år 

Esmeralda Gyllenswärd, Växjö 

 
Foto från facebook 

 

Esmeralda bor på Ekesås Gård där hon 

hjälper till att driva familjens 

hästanläggning där de tar emot hästar 

för utbildning och uppstallning i en Active 

Stable lösdrift. Esmeralda har vuxit upp 

med hästar och har rönt fina framgångar 

på både ponny (Lag-SM i fälttävlan) och 

stor häst, bland annat i 5-

årschampionatet i fälttävlan på familjens 

uppfödning anglostoet Kon-tiki. Kon-tiki 

känner vi som vinnaren av 4-årschampio-

natet 2009 har Esmeralda tävlat på till 

och med CNC*. Esmeraldas intresse för 

fälttävlan gör att hon har utbildat sig till 

banbyggare på nationell nivå. /Lena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter - fyllnadsval på 1 

år, efter Britt Breitner som föreslås 

till ordinarie ledamot. 

 

Alicia Holmén, Uppsala                                         
 

Foto: Lena Gävert 

 

Jag är en 22-årig tjej som just nu läser 

tredje året på veterinärutbildningen i 

Uppsala. Det har funnits hästar hemma 

på gården i Örebro så länge jag kan 

minnas. Min första häst var en angloarab, 

Golden Nikita, som min mamma födde 

upp och genom åren har det hunnit bli 

många fler. Just nu har jag två 

angloaraber, Estelle och Concorde, som 

båda är 5år. Målet är att de båda ska ut 

på fälttävlansbanan i år då fälttävlan är 

den gren som jag tycker är roligast. Jag 

har tävlat upp till medelsvår B i dressyr, 

120 i hoppning och lätt fälttävlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentation av övriga 

styrelsemedlemmar 

 

Catherine Löfström, Alnö  

 

 
                Foto: Emelie Löfström 

 

Mitt namn är Catherine Löfström och jag 

är stolt ägare och uppfödare till tre 

angloaraber. Jag och min familj bor på 

Alnö utanför Sundsvall. Vi har f.n. tre 

hästar och sysslar huvudsakligen med 

hoppning. Anledningen till att jag köpte 

en angloarab 1993 var att jag då tävlade 

i distans och tyckte att anglon skulle vara 

en perfekt allroundhäst för mig. Jag 

köpte anglostoet Belle Shafai som 

treåring och gick då med i SAAF. Vi 

tävlade under flera år i grenen distans i 50 

– 120km klasser med många fina 

placeringar. 2002 fick Shafai fölet Strong 

Shakiro. Han tävlar nu i hoppning upp till 

120cm med min äldsta dotter Emelie och 

det har gått riktigt bra för dem. På 

ålderns höst 2012 fick Shafai sitt andra föl, 

Shampion Key som vi hoppas ska bli lika 

duktig som sin mor och bror.  

Jag tycker att det är viktigt att vi i Sverige 

för angloaveln vidare eftersom det är en 

så otroligt mångsidig hästras. 

 

 

 

 

 

 

Jenny Larsson, Floby 

                        

 
Foto: Facebook 

 

Jag heter Jenny Larsson, och bor på en 

gård med mina föräldrar och min 

lillasyster i Västra Götaland. Jag tog 

studenten som undersköterska från 

omvårdnadsprogrammet 2012 och har 

jobbat inom hemtjänsten. Sedan sex 

månader vistas jag som au-pair i USA. Jag 

har tre egna hästar, ett 15årigt shettissto 

som är född på gården, henne kör jag 

med. Ett 14årigt fullblodssto som jag 

köpte 2010. Hon fölade i maj -12 och 

sedan kom vi igång och började träna 

lite hoppning innan jag åkte till USA. Fölet 

är nu 2 år är efter Business och hon är en 

supertrevlig individ som jag har tänkt 

behålla. Jag är en driven och engagerad 

person som sitter som ordförande i 

ungdomssektionen i vår ridklubb Vartofta 

Rid Och Kör Sällskap. 

 

 

 

 

 

 



Therese Björklund, Västerås, 

 

Therese Björklund, fyller 30 år i augusti. Bor 

tillsammans med sambo och två barn (3 

och 6 år), hund och katt, utanför 

Västerås. 

Jag har anglaoraberna Toulouce och 

Bechavour tillsammans med min syster 

Camilla hemma  på föräldragården. Jag 

har haft häst sedan 1996, då en ponny 

på 75% arab och 25% connemara. 

Denna ponny väckte intresset för att hitta 

en storhäst med mycket blod i och efter 

mycket letande hittade jag min första 

angloarab sommaren 2000. Tantieme 

som hon hette var 6 år då och henne 

tävlade jag lite på innan hon skadade sig 

och hon sattes i avel vilket resulterat i 

mina två angloaraber jag har idag. 

Förutom föreningslivet i SAAF och ASHR så 

lägger jag mycket tid på att följa med 

min syster på träningar och tävlingar runt 

om i hela Sverige och även utomlands i 

fälttävlan. Jag jagar och tränar hunden 

(jakthund) så mycket jag hinner med och 

i sommar börjar inridningen av 2 års-

hingsten vilket ska bli väldigt spännande. 

 

Presentation av personer som 

innehar övriga poster i SAAF 

Revisorer: 1 år, nyval 

Ann Gyllenswärd, Växjö 

 

Ann Gyllenswärd är en av grundarna av 

SAAF. Hon har lång erfarenhet av 

hästsport och avel. Hon intresserade sig 

tidigt för anglon och ägde bland annat 

Royal Emperor x, som fick ca 20 

avkommor under åren 1971-1981. Ann 

importerade anglostoet Bise Knees från 

Frankrike som 1996 fick hingsten Business. 

Ann är en av våra mest framgångsrika 

anglo-uppfödare med bland annat en 

championatsvinnare i meritlistan. Ann är 

ävens SAAF:s internationella representant 

i C.I.A.A- den internationella angloarab-

sammanslutningen som SAAF är medlem 

i. 

 

 

 

 

 



Agneta Segerström, 

Malmköping 

      

 
                                      Foto från Facebook 

 

Agneta Segerström känner väl till anglon 

då hennes dotter Stephanie ägde 

anglostoet Royal Secret, som med 

framgång tävlat i alla discipliner. De 

betäckte Royal Secret 2009 med Last 

Liberty och de fick ett fint stoföl. Agneta 

själv är hoppdomare och auktoriserad 

redovisningskonsult på Sundbybergs 

Revision. Agneta ser fram emot att stötta 

och utveckla föreningen i sin position som 

revisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorssuppleant, nyval 1 år 

 

Anki Björklund, Västerås 
 

 
                                    Foto från Facebook 

 

Anki driver tillsammans med sin familj 

Gesala Ägg och har sedan familjen 

köpte det danska anglostoet Tantiéme 

varit intresserad av angloavel. Bland 

annat har familjen fött upp anglostoet 

Toulouce och anglohingsten Bechavour 

vars mamma är Tantiéme. Toulouce fick 

dubbeldiplom som 3-åring på 

Strömsholm. Toulouce matchas av 

döttrarna Therese Björklund och Camilla 

Björklund för tävling främst inom fälttävlan 

men även hoppning. Bechavour är visad 

med klass 1 och 47 poäng som föl på 

ASVHs visning. Anki är också föreningens 

trogna materielförvaltare. 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Knaziak, Kalmar  

Valberedningen 2014 har bestått av  

 

 

Lena Gävert, Mullhyttan 


