
 

PROGRAM 

9.30 Samling och fika 

10.00 Föreläsning -Hästens 

grundbehov och utfodring 

11.15 Active Stable 

12.00 Lunch 

13.00 Löshoppning 

14.00 Häst vid hand 

15.30 Exteriörbedömning 

Ca 17.00 Avslutning 

 

 

 

Välkommen till… 
En fullspäckad utbildningsdag med Ung SWB, 

Swedish Warmblood och SH, Svenska 

Hästavelsförbundet. Dagen är fylld med både 

praktiska och teoretiska moment för att öka 

kunskapen om avel och uppfödning 

Du får chans att fördjupa dig i avel och 

uppfödning, lära dig bedöma hästar, visa häst 

vid hand och får en guidad tur i Active Stable. 

 

ANMÄLAN 
Skicka namn, ålder, telefonnr och medlemsnr 

till emmy.leander@swb.org. 

Anmälan är bindande. 

Begränsat antal platser så kom ihåg att 

anmäla dig! 

PRISER 

15-26 år: 150kr 

Över 26 år: 250 kr 

 

Betalning sker via swish: 123-0925859 

  

 

Vid frågor om utbildningsdagen: 
Emmy Leander, 046-04658, 

emmy.leander@swb.org 

Datum: 9 april 

Tid: 09.30-17.00 

Plats: Ridskolan Strömsholm 

mailto:emmy.leander@swb.org
mailto:emmy.leander@swb.org


Sanne Nilimaa 

Sanne jobbar som stallförman på Ridskolan 

Strömsholm. Hon är utbildad Hippolog och har 

även en masterexamen i Animal Science. Sanne 

föreläser om hästens grundbehov och 

utfodring.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
   

 
 

 
 

 

Anki Karlsson 

Anki är gångart- och dressyrdomare och bedriver 

uppfödning av SWB-hästar. Anki kommer att hålla i 

löshoppningen och exteriörbedömning med Liselotte 

under utbildningsdagen. 

Jonas Johnson 

Jonas Johnson jobbar som stall- och 

anläggningschef på Ridskolan Strömsholm. Jonas 

kommer att hålla i rundvisning i Active Stable 

och häst vid hand under utbildningsdagen. 

 

Söndagen den 10 april 

KRAFFTSAMLING på Strömsholm 

Inspirations- och kunskapsdag  för 

svensk hästuppfödning. 

krafftsamling.se 

Utbildningsdagen är inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Dagen drivs i samverkan av Swedish Warmblood Assoociation (SWB) och 

Svenska Hästavelsförbundet. Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), av HNS ekonomiska medel har ca 5 miljoner kronor 

öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2016.  
 

Liselotte Erixon 

Liselotte är exteriördomare för de flera av raserna 

som ligger under SH-familjen. Hon arbetar även i en 

arbetsgrupp som rör sommarpremiering. Liselotte och 

Anki håller i exteriörbedömningen under 

utbildningsdagen.     


