
  

Sveriges Shetlandssällskaps 
verksamhetsberättelse 2021 

 

Inledning 

Året 2021 har varit fortsatt turbulent, även om vi nu åtminstone förhoppningsvis kan se en ände på pandemin. I 
styrelsen har arbetet varit intensivt, trots att allt arbete har fått skötas på distans. Styrelsearbetet har till stor del 
fokuserat på stora processer där det funnits önskemål om utveckling under längre tid, vilket har satt ljus på många av 
de utmaningar som finns inom SSS. Vi kan se att det finns ett behov av att diskutera flera saker tillsammans för att 
hitta en riktning framåt, och styrelsen går in i 2022 med denna vetskap och med en ambition om att ge utrymme för 
medlemmarna att träffas och prata shetlandsponnyer och avel på djupet och bredden framöver. 

Styrelsens sammansättning 2021 

Ordförande:  Linnea Ornstein 
Vice ordförande:  Angelica Lauth, ordinarie ledamot 
Sekreterare:  Charlotte Avebäck, ordinarie ledamot 
Kassör:  Kjell Orrmyr, ordinarie ledamot 
Övriga ordinarie ledamöter: Sanna Soleskog, Hanna Dahlström, Lotta Hedborg 
Suppleanter:  Anna Lundin, Petra Jakobsson, Susanne Leijonhufvud, Emma Kjellman, Katarina Möller 
Stambokförare:  Linda Andersson 
Redaktör SP:  Susanne Leijonhufvud 
Webstamboken:  Linnea Ornstein 
Ansvarig utgivare SP: Linnea Ornstein 
Ansvarig utgivare hemsidan: Linnea Ornstein 
Representant SPAF: Kjell Orrmyr, Katarina Möller, Emma Kjellman, Anna Lundin 
Representant SH: Väljs när behov finns 
Revisorer:  Anna Manberger - personlig ersättare: Ann-Marie Björkmarker 

Elisabeth Gustavsson – personlig ersättare: Madelene Jansson 
Valberedningen: Johanna Norén Jonasson (sammankallande), Annette Wadman, Eva Aronsson, Pernilla 

Gustavsson (suppleant) 
Dataansvarig mot myndighet: Linda Andersson 
SSS hemsida:  www.shetlandsponny.se 
Webstamboken:  www.shetlandsponnyn.se/stambok 
 

Verksamhetsåret 2021 (föregående års siffror inom parentes) 

Under året har 24 (30) protokollförda styrelsemöten hållits. 
Under året har SSS haft sitt kansli i SH:s lokaler i Skara, varifrån all stambokföring sker. 
4 (4) nummer av medlemstidningen Shetlandsponnyn har utgivits. 
 
Totalt antal medlemmar: 525 (523) varav 7 är ständiga 
Totalt antal enskilda: 355 (265) 
Totalt antal familj: 161 (179) 
Totalt antal ständiga: 9 (7) 
 



Fördelat enligt följande: 
• Centrala: 21 (79) varav 9 är ständiga 
• Nord: 163 (154) varav 44 familj, 119 enskilda 
• Väst: 118 (114) varav 46 familj, 72 enskilda 
• Öst: 48 (69) varav 14 familj, 34 enskilda 
• Syd: 87 (82) varav 33 familj, 54 enskilda 
• Sydost: 40 (25) varav 17 familj, 23 enskilda 
• Mitt: 39 (0) varav 7 familj, 32 enskilda 

 
Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls digitalt den 25 april 2021 med 117 medlemmar närvarande, personligen eller via fullmakt, där en ny 
ordinarie styrelse tillsattes. 
 
Hingstar och ston 2021 (föregående års siffror inom parentes) 
Totalt har: 
225 (201) shetlandsponnyhingstar verkat i avel. 
1069 (922) ston betäckts. 
27 (23) hingstar nygodkänts. 
39 (21) hingstar tilldelats RS-nummer. 
11 (0) hingstar tilldelats utmärkelsen A för sin förärvning. 
3 (0) hingstar tilldelats utmärkelsen ELIT för sin goda förärvning. 
171 (150) ston tilldelats RS-nummer. 
50 (73) treåriga ston erhållit avelsdiplom vid sommarpremieringar. 
12 (11) treåriga ston ansökt till SSS om och beviljats avelsdiplom med anledning av utställningsmeriter.  
2 (1) ansökt om Förärvningsdiplom.  
6 (17) ston tilldelats utmärkelsen A för sin förärvning. 
15 (14) ston tilldelats utmärkelsen ELIT för sin goda förärvning. 
0 (0) ston tilldelats utmärkelsen SUPER-ELIT för sin enastående förärvning. 
2 (2) valackdiplom utdelats. 
 
ISPC 

På grund av pandemin har inget ISPC-möte hållits. 
 
Avelsvärdering och generalmönstring av hingstar 

Under året har SSS arrangerat tre avelsvärderingar och fyra tillfällen för generalmönstring. Vårens avelsvärdering var den 10 april 
i Huskvarna och höstens avelsvärderingar var den 4 september i Älmhult och den 5 september i Hallstahammar. Då ingen 
generalmönstring genomfördes under 2020 var det fler hingstar än vanligt som skulle generalmönstras 2021. Därför valde SSS att 
erbjuda dessa hingstar att utöver kunna visas på höstens avelsvärderingar så kunde de även visas antingen vid RIKS i Bålsta den 7 
augusti eller på Shetland Västs utställning i Tranemo den 28 augusti. Totalt visades 239 hingstar under året. 
 
Avelsvärderingsnämnd 
Avelsvärderingsnämnd vid avelsvärderingen i Huskvarna den 10 april var följande: 
 
Ordinarie ledamöter: Alf Johansson (ordförande), Håkan Erlandsson (vice ordförande), Ulricha Nordmark 
Suppleanter:  Helena Kättström, Viveka Karlestrand 
Veterinär:  Karoline Wahn 
Bruksprovsdomare: Jenny Sjölander 
 
Avelsvärderingsnämnd vid avelsvärderingarna i Älmhult den 4 september och Hallstahammar den 5 september var följande: 
 
Ordinarie ledamöter: Håkan Erlandsson (ordförande), Ulricha Nordmark (vice ordförande), Helena Kättström 
Suppleanter:  Viveka Karlestrand 
Utländsk rasledamot: Libertus Alderkamp, Nederländerna 



Veterinär:  Ionel Barbos 
Bruksprovsdomare: Jenny Sjölander 
 
Höstmöte samt övriga möten 

Årets höstmöte hölls digitalt den 7 november. Dessutom hölls följande: 
• Ett digitalt möte med alla regionalföreningarna den 7 januari. 
• En digital föreläsning om shetlandsgalopp för nybörjare den 4 februari. 
• Ett digitalt domarseminarium den 29 mars. 
• En digital föreläsning om trakeal kollaps den 6 maj. 
• En digital föreläsning av Anton Lundström, Ponnyexpressen, den 20 maj. 
• En digital föreläsning ang. hårväxt och ögonsjukdom den 16 juni. 
• Ett digitalt möte med styrelsen för Shetland Öst den 3 november. 
• Ett digitalt möte med styrelsen för Shetland Syd den 10 november. 
• En digital presentation av vår nya huvudsponsor Sveland den 11 november. 
• Ett digitalt möte med styrelsen för Shetland Mitt den 17 november. 

 
Utställningar (föregående års siffror inom parentes) 

Under året har 35 (17) utställningar arrangerats av SSS och dess regionalföreningar. Totalt har 1417 (855) ponnyer visats på 
utställning. 
 
RIKS 
Årets riksutställning var i Bålsta den 7 augusti. 79 ponnyer var anmälda och BIS blev Nightingales Kingsman RS 763 och Reserv-
BIS blev My Father’s Eyes RS 711. Till årets uppfödare på Riks 2021 utsågs Thiffanny Hoff som hade fött upp bl.a. Nightingales 
Kingsman och My Father’s Eyes (den senare tillsammans med Ellinor Johansson). 
 
SUCH, SUPER-SUCH, BRUCH, Prestationsdiplom och Brukbarhetsdiplom (föregående års siffror 
inom parantes) 

Under året har: 
65 (31) ponnyer tilldelades SUCH. 
5 (1) ponnyer tilldelades SUPER-SUCH. 
14 (11) ponnyer tilldelades BRUCH. 
3 (2) ponnyer tilldelades Prestationsdiplom. 
13 (0) ponnyer tilldelades Brukbarhetsdiplom. 


