Nyhetsbrev 3, 2018
Kansli
På kansliet löper arbetet på som vanligt. Hektiska dagar för Petra med SIHS förstås! Linda håller på och testkör ett
digitalt arkiv som så småningom ska ersätta det fysiska arkivet. Spännande!

Månadens rasförening
I september var månadens rasförening Svenska Basjkirhästföreningen och i oktober var det
Svenska Arabhästföreningens tur. Följ oss på Facebook för att ta del av all rasspecifik historik,
information och alla trevliga presentationer och foton!
November och december månad gör vi ett uppehåll när det gäller månadens rasförening.
Nästa månad som ska fyllas är januari! Vill din rasförening presenteras framöver så kontakta
oss, sh@svehast.se. (Fotograf April Visel)

Hästivalen i Skara
Årets upplaga av Skara Hästivalen skedde på Skaraortens Ryttarförenings nya anläggning på Skålltorp strax utanför
Skara. Det var tre olika teman: Hästens välfärd, Ridanläggning och Vi visar bredden.

Svenska Hästavelsförbundet var självklart på plats och
visade bredden på hästverksamheter och alla olika
användningsområden som hästar har. Vi närvarade med
ekipage från 9 olika rasföreningar som visade upp allt
från beridet bågskytte, till brukskörning, westernridning,
dressyr, hoppning och WE.

Sommarpremieringar
Det sammanlagda antal startande hästar på årets sommarpremieringar var 1 388 st. Om ni följer länken nedan kan ni
se antalet visade hästar per plats, ras och ålder samt en summering uppdelat på antalet visade föl-2 år, 3 år, 4 år och
äldre samt sundhetskontroll, generalmönstring, hingstar som visas för marknadsföring och visningsklasser. Det finns
även en summering från 2012 och framåt. http://svehast.se/wp-content/uploads/2018/10/Tack_2018.pdf
Vi hoppas att ni har haft en bra premieringssommar och vi vill med detta tacka er för ett mycket trevligt år!

Young Handler Award 2018
Under året har ungefär 1000 st Young Handler rosetter delats ut till unga visare i ordinarie klass på
sommarpremieringar och utställningar. Under december månad kommer vi att be er redovisa era visningar så håll
koll på Facebook och hemsidan för mer info om detta.

Avelsvärdering 2019
Platser och datum för avelsvärdering av hingstar tillhörande de raser som SH är avelsorganisation för är nu fastlagda:
Luleå 13 april, Wången 28 april och Skara 28 april (med reservation för eventuella ändringar). SH har även tackat ja
till att delta i avelsvärderingen som sker på Gotland.

Visningsklass
Under oktober månad genomfördes kvarts- och semifinaler i Visningsklass i Askersund, Vinslöv och Sätila. Många
duktiga visare och fina hästar fick vi se. Till final kvalificerade sig fem ungdomar: Johan Lundberg Larsson, Anna
Bowall, Emma Kjellberg, Emma Gullberg och Alma Hedskog. Finalen går av stapeln fredagen den 30 november kl.
18.00 i mässpaddocken på SIHS i Friends Arena. Kom och titta om ni är på plats!

Projekt 2018
I Avelsprojektet har vi besökt 5 naturbruksgymnasier och ett 15-tal ridskolor med utbildningspaket gällande avel,
exteriör, brukbarhet och visa häst vid hand. Intresset är stort och vi hoppas kunna fortsätta med detta under nästa år
för att kunna nå ut till fler med kunskap om våra medlemsföreningars hästraser och att öka intresset för dem.
I ett mindre projekt som kallas Attraktivitet producerar vi nu en Tillsalu-katalog som kommer med till SIHS.
I Ungdomsprojektet har vi fortsatt stödja ungdomsverksamheten hos våra medlemsföreningar, vi har genomfört
visningsklass och Young Handlerrosetter har delats ut.

Halvårsmöte 24 november
Med temat hästforskning träffas vi på Ultuna för att lyssna på SLU:s Åsa Viklund som kommer att berätta om aktuell
forskning med betoning på avel. Därefter tar en workshop vid där vi ska fundera över vad forskningen kan göra för
oss.

Ungdomshelg
19-20 januari 2019 kommer det att anordnas en ungdomshelg i Skara för er som är mellan 16-26 år. Vi kommer att
göra ett studiebesök med fokus på hästföretagande och naturlig hästhållning. Det blir en föreläsning inom avel och
exteriör. Vad har hästens exteriör för betydelse för ändamålet, hur ska man tänka vid val av hingst? Val av nytt
ungdomsråd kommer också att ske, samt en massa mer roligt såklart!

Sweden International Horse Show 2018
Den 29 november till 2 december går återigen SIHS av stapeln i Friends
Arena. Vi har i år 26 st medlemsföreningar på plats och ungefär 75 hästar.
Det blir som vanligt deltagande i paddockprogram i mässpaddocken, Owes
julavslutning, och Stallbacken nummer i stora arenan för alla närvarande
ekipage. Dessutom avgörs finalen i ”Visningsklass” fredag kl 18,00 och Årets
Kallblod söndag kl 16,30 i mässpaddocken. Vi lanserar dessutom en till salu lista som delas ut under hela helgen och
ni kan som vanligt träffa representanter från föreningarna i våra montrar på Stallbacken.

Kansliet håller stängt i mellandagarna; 27-28 december och har stängt telefontiden v 1 men svarar på mejl!

Med detta vill vi önska er en God jul och ett Gott Nytt År!

