BERIDNA HÖGVAKTENS
FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Motion nr 1

Anmodan om finansiellt stöd/subvention till modernisering av Beridna Högvaktens
hästbestånds utrustning.
Bakgrund:
Fram till motoriseringen av Försvarsmakten i mitten av 1900-talet spelade hästen en stor roll
inom kavalleriet och infanteriet vilket gjorde militären tongivande inom aveln.
Målsättningen inom avelsarbetet var att få fram hästmaterial anpassat till militärens behov.
Hästarna skulle vara viktbärande, uthålliga, lättfödda samt ha ett psyke som klarade av de
vedermödor en häst i krig kunde utsättas för. Den idealiska hästen hade tydliga inslag av
kallblod med långa ryggar, korta ben och stora munnar. Idag ser varmblodsaveln helt
annorlunda ut, dagens ideal är en sportigare typ av häst med särpräglat drag av bl a fullblod
och arab. Dessa hästar har betydligt kortare ryggar, längre ben och mindre munnar än
tidigare.
Detta gör att stora delar av den hästutrustning som finns på Kavallerikasernen inte passar
dagens hästar. En olämpligt anpassad sadel leder ofta till ryggproblem och/eller
odefinierbara hältor. Ett illapassande träns med för stort bett och/eller felaktig nosgrimma
kan bl.a. orsaka tandproblem och/eller sår i munnen.
För att de hästar som köps in och tränas för den Beridna Högvakten ska må bra och hålla
hela sin tjänstgöringstid behöver de ha individuellt anpassad utrustning i sitt dagliga arbete.
Kavallerikasernen har idag påbörjat arbetet med att revidera hästarnas utrustning och har då
exempelvis valt en sadel av märket Bates som med hjälp av omstoppning anpassas efter den
häst som ska bära den. Detta gör att sadlarna enkelt kan avpassas till en annan häst då
någon avslutar sin tjänstgöring. Tyvärr saknas det idag tillräckliga ekonomiska resurser vilket
gör att projektet beräknas ta 5 år.
Motionären föreslår därför att Beridna Högvakten skjuter till (bidrar med) de finansiella
medel som behövs för att alla hästar får en väl anpassad utrustning inom en snar framtid.
Finansieringen skulle vara en investering i välmående och hållbarhet för föreningens
fantastiska hästar.
Med vänlig hälsning
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