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MÖT SVERIGES EUROPEISKA SPECIALISTER 
INOM HÄSTENS REPRODUKTION 
VET. ELISABETH HEMBERG OCH VET. AURÉLIE ALLARD 

Dag; Lördag 26 mars 2022 
Klockan: 09.30-16.00 
Plats: Viby by Kyrkas Församlingshem,  
Adress: se vägbeskrivning under praktisk information
 

Välkomna att lyssna till Sveriges två europeiska specialister inom hästens reproduktion. Det är 
en helt unik möjlighet för dig att ta del av deras internationella kunskaper och forskning inom 
området för att förbättra dina egna chanser att lyckas med din avel.  
 
Elisabeth Hemberg föreläser om hur man optimerar rutiner vid dräktighet, fölning och fölets 
första tid och Aurélie Allard föreläser om hingstens reproduktion med fokus på förutsättningar 
för hingstens fertilitet vid fryst sperma.  
 
Missa inte den här möjligheten!! 
 

Program 

09.30 – 10.00 Kaffe. Samling och registrering. Välkommen och introduktion. 
 

10.00 – 11.15 När ska alarmklockorna ringa hos hästägaren och hästuppfödaren?   
 Elisabeth Hemberg, Leg Veterinär, Diplomate ECAR, subfield equine 
 
11.15 – 11.30 Sammanfattning. Info SWB Örebro 
 
11.30 –12.15 Lunch 

 
12.15 – 13.30 Fryst sperma: Allt man behöver veta för att bli framgångsrik! 

 Aurélie Allard, Leg Veterinär, Diplomate ECAR, subfield equine 
 
13.30 – 13.45  Sammanfattning. Info SWB Örebro 
 
13.45 – 14.15  Kaffe & Go´fika. Förberedelser SWB Örebro Årsmöte. Registrering av röstlängd. 
 
14.15 – 16.00  Årsmötesförhandlingar. Utdelning av vandringspriser 2020 och 2021. Utlottning 

av ett plusmedlemskap 
 
Anmälan till föreläsningar kl 09.30 – 13.45 senast 20 mars till info@swborebro.com.  
Avgifter och betalning se Praktisk information.  
Anmälan till Årsmöte kl. 14.15 – 16.00 behövs inte, det är bara att komma. Du måste vara 
medlem. Medlemsavgiften kan du betala på plats via dator/ipad. 
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Elisabeth Hemberg 
Leg Veterinär, Diplomate ECAR, subfield equine 
 

Elisabeth Hemberg, som blev färdig veterinär 1983, driver Haddebobruk Seminstation 

sedan 20 år. Hon har arbetat i USA (Kentucky) och Jordanien och har även varit anställd 

på Veterinärhögskolan (hästmedicin) i Uppsala och på Helsingborgs djursjukhus 

(hästavdelningen). Elisabeth har sedan 1988 ett mycket väl fungerande samarbete med 

kollegor i avelskretsarnas Mecka - Newmarket (England) och Kentucky (USA). 

Elisabeth är en av landets två europaspecialister inom hästreproduktion, en certifiering 

hon erhöll 2005 (och som måste förnyas vart 5:e år). (Diplomate ECAR, subfield equine; 

ECAR: European College of Animal Reproduction, subfield equine, den europeiska 

specialistexamenen i hästreproduktion) 

Hästreproduktion är ett område som Elisabeth har forskat i och hon har publicerat 

resultat inom hela sitt yrkesverksamma liv. Hennes forskningsresultat citeras frekvent 

internationellt.  

Elisabeth är också en av föreläsarna för blivande seminassistenter och har gjort  

webinarutbildningar och podd med Swevet. Själv säger Elisabeth ”Min grundfilosofi är att 

en frisk livmoder har den bästa möjligheten att producera ett friskt föl. Det är därför goda 

rutiner är ett framgångsrikt koncept i hanteringen av avelsston och föl”. 

Elisabeths föreläsning handlar om det viktiga ”När ska alarmklockorna ringa hos 

hästägare och uppfödare”  

Efter föreläsningen kommer du att veta vad som är normalt och vad som inte är normalt i 

samband med dräktighet och fölning så att du har bättre förutsättningar att fatta rätt 

beslut för att lyckas som hästuppfödare.  

 

Veterinär Elisabeth Hemberg 

Haddebo Bruk Herrgården 

697 93 HJORTKVARN 

Telefon: 070-607 82 77 

 envab@telia.com 
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Aurélie Allard 
Leg Veterinär, Diplomate ECAR, subfield equine 
 

Aurélie Allard är verksam på Salsbro Stuteri & Seminstation sedan 8 år.  Hon är en av 

landets två europaspecialister inom hästens reproduktion. Aurélie kommer från Frankrike 

där hon tog veterinärexamen 2004 (VetAgro Sup – Lyon) och 2012 var hon färdig 

europeisk specialist i hästreproduktion (Diplomate ECAR Equine).  

Hon har arbetat i Frankrike (Normandie), Spanien (Mallorca), Peru (Lima) och i Sverige 

som stuteriveterinär och föreläsare.  

Aurélie har bland annat arbetat med embryotransfer och infrysning av hingstsperma. Hon 

är ansvarig veterinär på Salsbro Stuteri sedan 8 säsonger och ansvarig för 

seminassistentkursen sedan 2021. 

Hennes föreläsning handlar om ”Fryst sperma: Allt man behöver veta för att bli 

framgångsrik!” 

Under föreläsningen kommer du att upptäcka vilka fördelar och nackdelar det finns med 

frysta spermier och hur en dos tillverkas. Sedan presenteras svårigheterna relaterade till 

användningen av fryst sperma och vilka åtgärder som ska vidtas för att maximera 

chanserna för att ett sto ska bli dräktigt. 

 
Aurélie Allard 

Veterinär 

Dip ECAR 

Mobil: 076-606 43 98 

aurelie.ab.vet@gmail.com 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 
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Anmälan och betalning  
 
Antal deltagare 
Antalet deltagare sätts i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid 

tidpunkten för föreläsningarna. Först till kvarn gäller om det blir restriktioner.  

 
Kostnad:  
Medlemmar: 450 kronor.   
Ej Medlemmar: 750 kronor.   
Lunch och fika: Ange eventuell specialkost.  
 
Anmälan  
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift betalas åter endast vid inställd aktivitet.  
Anmälan sker till info@swborebro.com senast söndag 20 mars. 
 
Betalning  
Ange ditt namn. Skicka samtidigt ett mail enligt ovan  

Betalning sker till Bankgiro 5011 - 6391 eller Swish 123 613 80 36 

 

Restriktioner 
Genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid tidpunkten för 

föreläsningarna.  

 

Vägbeskrivning: 

Viby Församlingshem, 694 95 Vretstorp 

Viby kyrka ligger nordost om Vibysjön, c:a 3 km norr om E20. 
 
Från Göteborgs- (E20:s avfart 104) eller Vretstorpshållet kör man 3 km längs vägen mot 
Fjugesta och svänger höger vid Körtingsbergs vita, stora herrgård. Efter några hundra 
meter ser man kyrkan på höjden. 
 
Från Stockholms- (E20:s avfart 105) eller Östansjöhållet följer man skyltningen mot Viby 
och Hembygdsgård. Efter Hembygdsgården, som ligger på höger sida, syns kyrkan åt 
höger. 
 

 

Varmt välkomna till en unik och efterlängtad dag! 
SWB Örebro 

Styrelsen 
 

Styrelsen 
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