Motion till årsmötet 2020

Med nuvarande upplägg föreslår jag att hingstarnas Kvalitetsbok ska stängas omedelbart och
retroaktivt från 2018.
Som den är nu är det en skymf mot alla gamla hingstar, som t o m längre tillbaka skulle visas
både som 3- och 4-åringar, med godkänd exteriör och godkända bruksprov.
Numera kan man åka runt på utställningar och få guldmedaljer av generösa, artiga, oftast
utländska, domare och sedan ta sig in i Kvalitetsboken köksvägen, utan några generella krav.
Som det nu är sänker vi hela tiden kraven för våra hingstar, medan andra rasföreningar höjer
kraven för att få en bättre avel. Vi har inga som helst krav på våra ”godkända” hingstar,
annat än att de ska ha fått några guldmedaljer, eller i bästa fall fått 40 poäng vid visningen.
SWF är en avelsorganisation med krav att förbättra/främja sin avel. Är vi verkligen på rätt
väg? Om kraven är så låga för att komma in är det ju snart ingen Kvalitetsbok utan bara ett
register över hingstar.
Stäng nuvarande bok och skapa en ny bok, med två avdelningar. En avdelning med
Diplomhingstar och en avdelning med Utställningshingstar. Det måste tydligt framgå att inga
generella krav ställts på de hingstar som finns i avdelning II. Alternativt avsluta boken och ha
enbart licensierade hingstar.
Samtidigt är det viktigt att informera om att tidigare (före 2018) hingstar är likvärdiga
Diplomhingstarna, eftersom benämningen Diplomhingst är ny.
Det är vilseledande för stoägarna att det i Kvalitetsboken för hingstar kan finnas allt möjligt i
hingstväg.
Kvalitetsboken för ston bör dock finnas kvar då kraven på ston i nuvarande system är högre
än på hingstarna. De kan exempelvis bara kallas Diplomston, om de visats vid max två
tillfällen som treåringar. Aldrig senare. Något snedvridet, då ston i princip kan få ex. max 20
föl, medan hingstar kan få ex 200 eller fler avkommor.
Styrelsen bör få i uppgift att arbeta fram och presentera alternativa lösningar på problemet.
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