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Avel, uppfödning och utbildning av hopphästar är idag en lönsam affär för många lands‐
bygdsföretagare. Ett stort problem är dock hur företagarna skall kunna marknadsföra sina
kvalitetsprodukter ”world wide” och nå spekulanter som är beredda att betala marknads‐
mässiga priser. Hopphästklubbens har därför utvecklat en hemsida databas
www.hhklubben.se som ger klubbmedlemmarna möjlighet att via Internet presentera sina
produkter i ord, bild och film på ett säljande sätt.
Om Hopphästklubben
Hopphästklubben (HK) är en ideell förening, bildad 2002, med ca 300 medlemmar. HK´s mål är att
vara den naturliga mötesplatsen, främst via Internet, för alla som vill medverka till att vår hopphäst‐
avels och hoppsports internationella konkurrenskraft skall öka. Produktion och effektiv marknadsfö‐
ring av talangfulla och hållbara unga hopphästar är ett viktigt delmål i denna strävan. Utveckling av
en tvåspråkig hemsida med en kraftfull relationsdatabas har därför länge varit ett projekt som stått
högt upp på HK´s önskelista. KCH har på uppdrag av HK kunnat genomföra projektet tack vare välvil‐
ligt ekonomiskt stöd från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande.
Projektets syfte och mål
Projektets syfte är att genom internationell marknadsföring utveckla företagandet hos Hopphäst‐
klubbens ca 300 medlemmar och genom detta ge förutsättningar för bättre lönsamhet inom häst‐
uppfödningen.
Under 2002 – 2006 genomförde KCH på uppdrag av Hopphästklubben det EU stödda projektet ”Na‐
turlig kvalitetsuppfödning av hopphästar”. Projektet blev nominerat som ett av de allra bästa av alla
Leader+ projekten som genomfördes under programperioden. I Leader+ projektet ingick bland annat
utveckling av en webbsida med en enkel databas.
Målet med detta projekt inom Livskraftigt hästföretagande är att vidareutveckla databasen för att
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den ska ge möjlighet till betydligt mer utvecklade sökmöjligheter. Projektet har genomförts i samver‐
kan med Hopphästklubben.
Projektets slutredovisning
En kraftfull SQL‐baserad relationsdatabas med effektiva sökfunktioner har utvecklats. I denna kan
HK´s medlemmar lagra information. För att kunna tillgodose de speciella behov som Hopphästklub‐
ben har av informationshantering avseende medlemmar och hästar delas informationen upp i ett
stort antal tabeller, som är kopplade till varandra. Detta innebär att en häst eller medlem endast
existerar på ett ställe i databasen vilket minimerar arbetet med dess uppdatering. Till varje häst och
person finns möjlighet att sätta olika märkningar (”taggar”), som gör att intresserade spekulanter lätt
kan få fram all önskad information. Alla hästar tilldelas ett ID som gör att man kan gruppera dem till
sin generation och ta fram en stamtavla.

Demonstration
Surfa till http://www.hhklubben.se/hast. Skriv in del av namnet på en medlemsägd häst i fältet ”Sök
häst”, t.ex. quie. Databasen söker efter matchande namn och en namnlista visas. Klicka då på hästen
Quie B (31). Då visas en sida en sida som beskriver hästen Quie B (31), med bilder & videos samt ut‐
förlig information om hästen, t.ex. härstamning, födelseår, färg, mankhöjd, resultat, härstamning,
mm. På sidans botten visas även avkommor och en stamtavla med ”tumnagelbilder” där man snabbt
kan navigera genom hästens stamtavla. Här har även ägaren möjlighet att, under överinseende av
HK´s webbmaster, uppdatera information om sin häst, lägga till nya hästar samt avkommor.

Inmatningsformulär
En inmatningsrutin har utvecklats där HK‐medlemmarna kan identifiera sig genom en personlig kod
och få tillgång till ett inmatningsformulär. Därigenom kan de enkelt mata in och/eller uppdatera alla
obligatoriska uppgifter om sig själva och sina hästar. När uppgifterna är ifyllda klickar besökaren på
en knapp och all information lagras i databasen. För att bara ha korrekta uppgifter i databasen grans‐
kas och godkänns de av HK´s webbmaster för visning på nätet.
Om någon av uppgifterna inte är korrekta tar webbmaster kontakt med klubbmedlemmen för att
rätta felet. Foton och videosekvenser kan också sändas till webbmaster för att effektivisera mark‐
nadsföringen av klubbmedlemmarnas kvalitetslistade hästar.

Stamtavla
”Prestationsinformation” finns lätt synlig i varje stamtavla. Hästarnas namn skrivs ut på ett liknande
sätt som inom fullblodsaveln. Gemena, versaler med eller utan ”Black Type” (fetstil) visar vilka täv‐
lingsprestationer hästarna gjort. Klickar man på en ruta under stamtavlan definieras vilken prestation
en viss namnutskrift innebär. Hingstar måste t.ex. vara placerade i svår internationell hoppning för
att få sitt namn skrivet med versaler och i fetstil medan det för ston räcker att vara placerad i natio‐
nell svår hoppning.
En snabb blick på en hästs stamtavla avslöjar härigenom om en häst har framgångsrika tävlingshästar
i sin stam.
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Annonsmarknad
En annonsmarknad liknande ”Blocket” har utvecklats för att HK‐medlemmar skall kunna marknadsfö‐
ra hästar som de önskar sälja. Funktionen är synkad så enbart medlemmar i HK kan saluföra hästar
på den. Medlemmarna kan mata in bilder och videos på sina hästar för att marknadsföra dem inter‐
nationellt.

Demonstration
Gå in på http://www.hhklubben.se/annonsmarknad. Klicka på annonsen ”Topphärstammat hopp‐
sto”. Då visas bilder samt info om hästen och dess säljare. Alla data hämtas från databasen och en‐
dast medlemmar i Hopphästklubben har möjlighet att annonsera på denna annonsmarknad. En ma‐
nual finns också som ni finner via
http://www.hhklubben.se/annonsmarknad/pdf/Manual_HHK_Annonsmarknad.pdf

Beställning av inloggningsuppgifter
En medlem loggar in genom att beställa sitt användarnamn och lösenord genom att klicka på
http://www.hhklubben.se/annonsmarknad/mail.asp

Avancerad sökning
En speciell sida finns för avancerade sökningar. Där kan man ändra flera parametrar för att snabbt
hitta hästar i databasen som motsvarar den sökandes ”drömhäst”
Klicka på http://www.hhklubben.se/hast/default.asp?avancerad=1 för att testa denna sökfunktion.
Här kan man söka på stambok, ålder, mankhöjd, färg, tävlingsresultat, m.m.
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