
Svenska Angloarabföreningen 
 

Valberedningens förslag till val vid SAAF Årsmöte den 17 mars 2012  
Fet stil = föreslagna val 
 
Styrelse 

Mandatperiod Notering, 
förslag 
 
  

Ordförande: Anders Wickman, Ulricehamn 1 år   omval 
      föreslås 
      20120317 

 
Ledamot: Britt Hultman-Breitner, Degerfors 2 år, varav 1 år kvar omvald 
      20110319 
Ledamot: Irene Haglind, Töreboda  2 år varav 1 år kvar omvald 
      20110319 

Ledamot: Carola Åkesson, Ulricehamn  2 år varav 1 år kvar omvald 
      20110319 
 
Ledamot: Maria Molin, Kristinehamn  2 år, varav 2 år kvar omval 
      föreslås 
      20120317 

 
Ledamot: Gudrun Gustavsson, Ljungsbro  2 år, varav 2 år kvar  omval 
      föreslås
      20120317 

  
Ledamot: Maud Delling, Laholm  2 år, varav 2 år kvar omval 
      föreslås 
      20120317 

Suppleant: Caroline Ugglesjö, Laholm  2 år, varav 1 år kvar omvald 
      20110319 
 
Suppleant: Christine Andersson, Valdemarsvik 2 år, varav 1 år kvar nyval föreslås 
      20120317 

  

Revisorer 
 
Revisor I: Ann Gyllensvärd, Växjö  1 år, nyval  omval 
      föreslås 
      20120317 

 
Revisor II: Agneta Segerström, Malmköping 1 år, nyval  omval 
      föreslås 
      20120317 

 
Revisorsuppleant: Anki Björklund, Västerås 1 år, nyval  omval 
      föreslås 
      20120317 

Valberedning 
Valberedning, sammankallande:  1 år, nyval   
Valberedning:  1 år, nyval 
Valberedning, suppleant: 1 år, nyval   
 

  

 



Presentation av föreslagna personer till val  
 
 
Ordförande: väljs på 1 år  
 

Anders Wickman, Ulricehamn 
anders.vickman@svenskakyrkan.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ledamöter: väljs på mandatperiod 2 år  
 
 

Maud Delling 
maud.delling@regionhallad.se 
lejebystuteri@hotmail.se 
Foto privat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Vickman är sedan 2008 kyrkoherde i Södra Vings 
kyrkliga samfällighet. Han är född -56 och likaså 56 år, präst 
sedan 2000. Anders Vickman är ursprungligen från 
Sundsvallstrakten och har varit runt en hel del i Sverige, bland 
annat som säljare. Han har fyra vuxna barn. Anders Vickman 
har hållit på med hästavel, framförallt hoppavel, där han avlar 
på några fina hoppston. Ett av Anders mycket högt ställda mål 
är att försöka att få fram en hopphäst av	  yppersta klass. 
Anders är mycket intresserad av härstamningar och fullblodens 
värde i halvblodsaveln.  
Titta gärna in på www.stallhorsoe.se (under uppbyggnad) där 
en presentation av gårdens hästar finns. Webbplatsen kommer 
att kompletteras med sidor för Diod e Radiator u F2 sto Didka 
ue Silbersee, Nigella e Careme u Nea ue Almeto Z –Maximus, 
Nike e Fighting Alpha u Nea samt Bilbo x e Legolas S sh u 
Lejeby Bigarreau x 
 

 

Maud Delling är en av grundarna av SAAF. Hon har 
lång erfarenhet av och en framgångsrik avel av 
angloarab. Bland annat avlade hon fram anglostoet 
Tebe x som finns i härstamningen i många idag 
framgångsrika angloaraber. Hon har också fött upp 
elithingsten Stubin x som vann SM i fälttävlan och som 
uppträdde på Globen med Hans Delling. Maud är ett 
väletablerat namn inom dressyren både som tränare, 
domare och utbildare av såväl hästar som ryttare. 
Maud tävlar själv t.o.m. Intermediere II och är 
dressyrdomare t.o.m. Intermediere I. Till vardags 
arbetar Maud på Plönningegymnasiet i Halland. 
Hennes ögonsten är anglovalacken Sulbin e Stubin x 
som hon skördat många framgångar med både 
dressyrbanan och på anglo-Riks.  

 

 



Maria Molin, Kristinehamn 
mariakmolin@gmail.com 
Foto från www.zonhästarna.se 

 
 
 

Gudrun Gustavson, Ljungsbro 
gudgus@euromail.se 
Foto: Kenth Konradsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppleant: väljs på 2 år  
 

Christine Andersson, Valdemarsvik 
tineviken@hotmail.com 
Soldala, 615 33  Valdemarsvik 
Mobil:076-1776367 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria har varit angloägare i många år. Med sin häst 
Divina, född 1987, deltog Maria på Riksutsällningen 2002 
i Tenhult och erhöll 48 poäng och Guld. Sedan något år 
äger Maria också anglostoet Björkängs Electra som är 
uppfödd av Madelen och Torbjörn Ohlzon, Töreboda.  
 
Maria Molin har förutom arbetet i styrelsen ansvarat för 
Anglo-Nytt. 
 

Ledamot i SAAF sedan 1996, kassör sedan 1998. 
Född i Stockholm 1944, bor sedan 1979 nära Linköping. Min första 
kontakt med hästar fick jag 1956 på en ridskola där det fanns 
många trevliga fullblod. Även de av mina väninnor som hade 
egen häst red fullblod. Den första egna hästen köpte jag först 1986, 
efter att ha flyttat till Östergötland. Jag hade då varit lite nyfiken 
på araber - som jag egentligen aldrig kommit i kontakt med - men 
det blev i stället en kompromiss, en angloarab. Hästen i fråga var 
den då 3-åriga Jolene x e. Pargos ox u Miss Forsyte xx, uppfödd av 
Charlotta Liljefors, en het men mycket positiv häst som jag haft 
mycket roligt tillsammans med. Jolene x blev drygt 26 år. Kvar har 
jag hennes dotter Jodie x efter Blue Grenadier xx. 
  

 

 
 
 
 
Foto kommer snart! 

Jag är en tjej på 39 år. 3 barn och sambo. Har haft häst i hela mitt 
liv. Det har varit en del olika raser. Det har mest handlat om dressyr 
och hoppning på klubbnivå. Haft allt från varmblod (travare). 
Hade egna varmblod tillsammans med stuteriägaren jag jobbade 
åt. Där hjälptes vi åt att köra in unghästar samt lite avelsarbete. 
Sen blev det vanlig ridhäst igen. Halvblod, fullblod och nu sist 
halkade jag in på angloarab. En underbar ras man kan använda 
till all ridning. Så oerhört intelligent på alla sätt och viss.  
Springtime x som jag har nu är efter Kilroy x. Hans mamma ägde 
jag tills vi bestämde att hon skulle tillbaka till Stensnäs. Så nu har jag 
sonen efter henne istället. Ett bra val !  Nu jobbar jag som 
arbetsledare inom personlig assistans. På min fritid är det stallet och 
familjen som gäller. Man hinner inte med mycket annat tycker jag. 



Presentation av personer som innehar poster i styrelsen 
 
Ledamöter: har ett år kvar på mandatperioden  
 
 
Carola Åkesson 
carola.akesson@tomsgroup.com 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Britt Hultman-Breitner, Degerfors 
fiorentinax@hotmail.se 
britt.hultman-breitner@cambrex.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag har varit med i styrelsen sedan år 2000. Sekreterare har jag varit 
sedan juli 2010.  
Min första anglo Nutria fick 8:or rakt över och diplom på utställningen 
I Björbäck 1990 av Olle Kjellander som var domare där. Nutrias dotter 
Nirvana x efter Stubin x fick guld på utställning I Björbäck 1996 samt 
blev BIM där. Hon var en bra tävlingshäst i framförallt hoppning men 
gick lite fälttävlan också. Tyvärr dog hon i kolik 15 år gammal, men 
hon hann få en son efter Quite Easy, Nimbus. Jag har även haft 
anglon Ninsky som var efter Zinsky xx. Min nuvarande anglo Bigarreau 
har en avkomma, Bilbo, efter shagyan Legolas S samt är dräktig med 
Mr Carrera xx, ska föla i maj. I stallet har vi fyra avelsston, två 
åringar, två nyinridna 3-åringar samt en 5-åring som ska ut och tävla 
hoppning nu.  Nimbus är utlånad på foder. 
Jag bor på Brogården i Ulricehamn sen några år tillbaka tillsammans 
med Anders. Titta gärna in på vår hemsida som nu är under 
uppbyggnad: www.stallhorsoe.se.   
Anglos är för alltid i mitt hjärta, en helt komplett ras i mina ögon, Dom 
är vackra, kloka, hållbara, användbara och fantastiska individer. 
 

 

 

Bor och arbetar i Degerfors. Har en massa hästar varav en 
del travare. Sonen Daniel kör trav och familjen är ofta på 
travtävlingar.  
Har haft anglo i många år bland annat Fhabiola x som 
numera inte lever längre och avkomman till henne, 
Fiorentina x e Elcatero ox.  
Har kommit igång att rida igen efter några års uppehåll. 
Dagarna är fyllda hästar, hästar, hästar… när man inte 
måste jobba. 



Iréne Haglind, Töreboda 
vici_10@hotmail.com 
Foto från Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suppleant:  
 

Caroline Ugglesjö, Laholm   
caroline_ugglsjo@hotmail.com 
Foto: Sven-Olof Ugglesjö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Caroline är angloägare sedan flera år då hon köpte 
sin häst Son of a Key x. Med honom, som hon själv har 
utbildat, har hon vunnit Angloföreningens 
tävlingschampionat 2007. De tävlar hoppning i 
klasserna 110-120 med flertalet vinster och 
placeringar. Caroline som gillar att tävla, vann 
Göteborg Horse Shows fototävling 2010. Caroline 
utbildar sig till socionom. Caroline har varit  med i 
Angloföreningens styrelse sedan 2010.  
 

 

Iréne har mycket lång erfarenhet av angloaraber och 
tillhör föreningens grundare. Irene har ridit och tävlat 
anglo i många år samt avlat fram ett antal fina 
angloaraber. Inriktningen har varit hoppning men 
kanske mest fälttävlan.  
Sedan något år är Iréne återigen engagerad i SAAF. 
Iréne är bland annat SAAF: s representant i ASHR, 
Avelsföreningen för Specialhästraser.  

 



Revisorer: väljs på 1 år, nyval 
 

Ann Gyllenswärd, Växjö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agneta Segerström, Malmköping 
agneta.segerstrom@sundrevision.se 
Foto från Facebook 

 
 

Revisorssuppleant, väljs på1 år, nyval. 
 
Anki Björklund, Västerås 
anki.bjorklund@angloarab.se  
Foto från Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningen för året har bestått av:  
Lena Gävert, Mullhyttan, Therese Björklund, Västerås och Emma Wanér, Växjö 

 

Agneta Segerström känner väl till anglon då hennes dotter 
Stephanie äger stoet Royal Secret, som med framgång tävlat i 
alla discipliner. De betäckte Royal Secret 2009 med Last Liberty 
och de fick ett fint stoföl. Agneta själv är hoppdomare och 
auktoriserad redovisningskonsult på Sundbybergs Revision. 
Agneta ser fram emot att stötta och utveckla föreningen i sin 
position som revisor.  

 
 

 

Ann Gyllenswärd är en av grundarna av SAAF. Hon har lång 
erfarenhet av hästsport och avel. Hon intresserade sig tidigt för 
anglon och ägde bland annat Royal Emperor x, som fick ca 20 
avkommor under åren 1971-1981. Ann importerade anglostoet 
Bise Knees från Frankrike som 1996 fick hingsten Business x. Ann 
är en av våra mest framgångsrika anglouppfödare med bland 
annat en championatsvinnare i meritlistan. Ann är även SAAF:s 
internationella representant i C.I.A.A- den internationella 
angloarabsammanslutningen som SAAF är medlem i. 

 

Anki driver tillsammans med sin familj Gesala Ägg och har 
sedan familjen köpte det danska anglostoet Tantiéme varit 
intresserad av angloavel. Bland annat har familjen fött upp 
anglostoet Toulouce vars mamma är Tantiéme. Toulouce fick 
dubbeldiplom som 3-åring på Strömsholm. Toulouce matchas 
av döttrarna Therese Björklund och Camilla Björklund för tävling 
främst inom fälttävlan men även hoppning. Anki är också 
föreningens trogne materielförvaltare.   


