
Verksamhetsberättelse 2009 
 
 
Det huvudsakliga arbetet i Svenska Angloarabföreningens styrelse under verksamhetsåret har 
varit 
  

• Fortsatt arbete med hästpass och registreringar 
• Styrelsearbete och kommittéarbete – främst genom telefonmöten och mailkontakt 
• Hemsidan  
• Produktion och utgivning av AngloNytt.   
• Informerat oss om SH:s.möten  
• Stimulera och deltaga i samarbete mellan SAAF och CIAA samt andra nordiska 

angloarabföreningar.  
• SAAF har i sin ägo semin efter anglohingstarna Phaeton x och Shiva Du Loup x. 

Några semindoser av dessa har dock inte sålts detta år . Funderingar finns på att göra 
oss av med doserna som därför har utannonserats till salu. 

• Våra nya Plan och Riktlinjer blev antagna 
• En livlig diskussion har förts kring hingstreglementet 
• Vi har nu en webbaserad databas för härstamningar 
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Avelskommittén 
Kommitten har bestått av Lena Gävert, Maud Delling, Madelen Ohlzon  och Ann 
Gyllenswärd. Arbetet har genomförts genom korrespondens samt telefon och e-post. 
 



Representanter 
Representant i SH har varit Madelen Ohlzon. Rasrepresentanter har varit Maud Delling  och   
Ann Gyllenswärd 
 
Ekonomi. 
Resultatet för 2009 blev  - 4 744 kr, efter att nedskrivning gjorts av värdet av seminlagret efter 
Shiva du Loup med 3 445 kr (det är nu helt nedskrivet) och av lagret av klubbvaror med 
1 428 kr .  
Före dessa nedskrivningar var rörelseresultatet  +129 kr. Omsättningen blev 30 445 kr.  
SAAF har för närvarande god likviditet. De likvida medel vi har f n kommer till stor del från 
intäkter i registraturen som ett resultat av alla hästpass som utfärdats de senaste åren. Under 
kommande år får vi räkna med lägre inkomster den vägen. 
 
Medlemsavgiften för 2009 har varit oförändrat 210 kr för enskild medlem samt 300 kr för 
familj.  
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls i Åtorp och 10 medlemmar var närvarande på plats, Vid mötet hölls sedvanliga 
förhandlingar. Vid mötet valdes Banja Luca xx till Årets Anglo 2008, med motiveringen att 
det var den mest sedda anglon under året (Arns häst). Valet uppmärksammades i 
tidningsartiklar, bl a i Ridsport.  
Maud Delling höll en föreläsning om avel och avelsprogram. 
 
Medlemsantal  
Föreningen hade vid årets slut 42 medlemmar. 
 
Information och PR-verksamhet.  
AngloNytt utkom med ett nummer.  
 
Anki Lundberg som skötte hemsidan har slutat som webbredaktör. 
 
Övrigt 
Vi fick vår första championatvinnare genom Kon-Tiki som vann Svenskt Avel och 
Sportchampionat. 
 
Den första svenska anglohingsten blev godkänd utomlands (Frankrike och Oldenburg). 
 
En anglohingst visades vid avelsvärderingen på Grevagården. 
 
Vid CIAA-konferensen som hölls på Janow Podlaski i Polen deltog Ann Gyllenswärd. 
 
Sektion Mellan  
Sylvia Ljung som ordförande har hållit i Tävlingschampionatet tillsammans med Therese 
Björklund som har sammanställt resultaten. Tävlingschampionatet är ett championat för 
angloaraber som tävlar på lokal och regional nivå i alla discipliner. 
Segrade gjorde Emelie Lindner med Junior Demand x på  117 poäng. Ledare i 
tävlingschampionatet för unghästar blev Miranda Kedbäck med Queen Teemer x  med 24 
poäng. Hederspriser delas ut på årsmötet. 
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