
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF) möte och 
Avelsvärderingsnämnden (AVN) via Teams 2022-10-04  
Närvarande: Från SFF Stefan Sahlin (ordförande), Avelskommittén: Gunilla Olander, Cathrine 
Nennestam, Åsa Hugosson, Anna Gehlin, Annerli Johansson. 
Från AVN: Elisabeth Ljungstorp och Liselott Erixson 
 
§ 89 Mötets öppnande  
Ordförande Stefan Sahlin hälsade alla hjärtligt välkomna till Teams-mötet och förklarade 
mötet öppnat.  
  
§ 90 Dagordning  
Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag som även delgavs på skärm.  
  
§ 91 Justeringsman  
Att välja Cathrine Nennestam till att justera dagens protokoll.  
 

§ 92 Grevagården 2022 
Avelsvärderingsnämnden (AVN) inledde med att reflektera över föreningens genomförda 
hingstpremiering 2022. 
De var mycket nöjda och tyckte att det var ett välordnat och bra arrangemang, och åkte 
därifrån med en bra känsla. 
  
Sedan tog AVN upp problemet med okunnigheten när det kommer till hur man ska visa sina 
hästar på bra vis under lösgaloppen. De påpekande att det tidigare fungerat bra, men det 
har blivit sämre de senaste åren, och tillade att det även gällde andra raser, alltså inte 
specifikt för fjordhästar. Och att vi som förening borde jobba på att förbättra kunskapen hos 
visare. 
Vi diskuterade om ett sätt att sprida informationen skulle kunna vara genom en inspelad film 
om hur man visar sin häst/hingst i de olika delmomenten, kanske en sak som man kunde 
höra med Svenska Hästavelsförbundet (SH)om? 
  
Därefter tog AVN upp frågan om ett blogginlägg som skrivits efter hingstpremieringen där 
bla AVN:s bedömning av en specifik hingst ifrågasattes.  
AVN var upprörda och kände sig påhoppade över detta blogginlägg, som dessutom bara blev 
värre och värre ju fler kommentarer som lades in.  
AVN har diskuterat det hela inom sin grupp, och beslutat sig för att skicka en skrivelse till SHs 
styrelse, där de markerar skarpt om olämpligheten i det hela, om att det aldrig, oavsett 
person, är okej att skriva på det viset på sociala medier. 
Och att det särskilt i detta nämnda fall, då det handlade om en domarekollega till dom själva, 
som dessutom ansvarat för utbildningar i etik och moral under domarutbildningar var 
särskilt allvarligt. 
AVN frågade oss i avels kommittén om vi i SFF hade förtroende för nämnden, vilket vi kunde 
bekräfta att vi har till fullo, och att vi redan tagit upp den frågan på  styrelsemötet 22 
september. 
 
 
 



Stefan har bokat domarna inför 2023, 16–17/9 2023, samt Grevagården dessa datum. 
 
Vid protokollet  
  
  
Gunilla Olander  Stefan Sahlin  Cathrine Nennestam  
Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 
  
 

 

 


