
Vad hände på konferensen den 20-21 November 2021. 

Då äntligen var det en welsh konferens, efter 2 års frånvaro. 43 personer var anmäld och nästan alla 

dök upp. 

På lördagens program var det bara welsh frågor som upptog hela konferensen. Vi började med att 

presentera SWF:s samarbete med SH och Blå Basen. Vad som var bra och vad som gick snett. Saker 

som vi måste reda ut är dubbelregistreringarna som blivit samt krocken med ASRP hästar. 

Om ni hittar dubbletter eller annat fel i Blå Basen på er ponny maila till SWF:s sekreterare mail så att 

vi vid tillfälle kan rätta till det. 

Olyckligt att allt kom inom samma tidsperiod, överflyttningen till Blå Basen samt JBV:s krav på att 

registrera alla hästar på sin anläggning och alla de sökrutor som inte stämde, tids nog skall väl även 

detta bli klart. Viktigt att årets föl får sina pass, de som redan har pass men som av en eller annan 

anledning skall uppdatera dessa får stå tillbaka lite.  

Mycket givande blev det med Licensboken, ja namnet bla kom till. Lite finjusteringar och ändringar 

gjordes, publicering kommer snart av licens boken. Viktigt är att man inte blandar ihop 

Kvalitetsboken och Licensboken, dessa två är helt skilda böcker och värderingar. 

2023 Riks utställning eventuellt i Vetlanda den andra helgen i Augusti.  

Innan middagen på kvällen serverades gjorde vi den traditionella Quitzen, segrade gjorde Beatrice 

Johansson, Ann von Arnold och Sara Bjurman 

På kvällen var det dags för utdelningen av vår stons meriter, diplom och eller höjningar. 

På söndagsmorgon fick vi veta årets föl och betäcknings resultat, en klar höjning utav samtliga 

sektioners betäckningar.  

Christin Gidstedt, Equihälsa, talade om hur vi bla skall visitera och sköta våra ponnyer, upplägg inför 

löshoppning mm. 

De motioner som nu legat och väntat i ett och ett halvt år kom upp till diskussioner, då inte en 

konferens är en beslutande tillställning kommer dessa att tas till beslut på nästa årsmöte. 

Medlemmar tyckte så här om motionerna: 

Motionen om styrelseprotokollen samt den om utländska hingstars meritpoäng ansåg man ok. 

Motioner vad gäller kvalitetsboken ansåg man att inte stänga den men att en rejäl uppskärpning i 

reglerna bör göras, såsom att ta bort de fyra gulden som man kan kvala in på. Skärpa upp 

bruksproven, men inga testryttare,  och att dessa skall tas med i beslut om gdk eller ej. Man vill även 

ha med lösgalopp. De olika sektionerna bör ha olika nivåer. Då det är en dyrbar tillställning och för att 

komma ner lite i kostnaderna tycker man att tre ledamot räcker och att det inte skall finnas krav på 

utländska domare. 

Motionen om valberedningen tyckte man var ok likaså den om Topp Tio lista för hingstar. 

Sammanfattningen utav helgen blev mycket positiv, lite önskemål om vad man kan tänka på inför 

nästa år kom också upp. 

 

 

 

 



   


