Nyhetsbrev 1, 2019
Årets SH Häst 2018
Är en tävling som är öppen för de raser där SH är avelsorganisation och genomförs genom att foto och information
om föreningarnas representanter skickas ut till medverkande rasföreningar.
Nio rasföreningar valde att delta där de alla då valt ut en representant för sin ras. Hästen skall vara visad (2017 eller
2018) på ett avelsvärderingsgrundande arrangemang och viss övrig information och/eller betydelsefulla meriter
kunde även framgå. Varje förening har röstat på 3 stycken representanter, ej den egna, som rangeras 1, 2 och 3: a
med favoriten som nummer 1. Den som har fått flest röster utses till Årets SH häst och prisutdelning kommer att ske
vid SH:s årsstämma i maj. Årets SH-häst kommer även gå ut som en Facebook tävling under vecka 7, där ytterligare
en vinnare utses. Här hittar ni katalogen: svehast.se/wp-content/uploads/2019/02/%C3%85rets-SH-h%C3%A4stkatalog.pdf

Young Handler Award 2018
Titeln årets mesta visare 2018 gick till Emma Kjellman i den äldsta ålderskategorin 18–26 år, Frida Kjellman i
ålderskategorin 12–17 år och slutligen tog Elsa Ottosson hem titeln i den yngsta ålderskategorin med visare upp till
och med 11 år. Ungefär 55 presentutskick postades till alla som redovisat sina visningar till oss. De som låg högst i
topp efter sammanställning av antalet visningar tilldelades även fina prisrosetter. Young Handler Trophy innebär att
man räknar antalet gånger man visat häst vid hand i ordinarie klass på utställning eller premiering.

Sweden International Horse Show 2018
Under årets SIHS I Friends Arena var 26 rasföreningar på plats och alla raser visade upp sig i
stora arenan under helgen under programpunkten ”Hästar i Sverige från Stallbacken”. De flesta
ekipagen medverkade i julavslutningen och vi hade extra uppgifter såsom att köra in
Ridsportförbundets medaljörer från 2018 i finvagnar, frieri i direktsändning, prisutdelningshäst
till Stjärnornas hoppning och köra in meetingprisvinnaren. I mässpaddocken på Stallbacken
kunde man se alla ekipagen i både egna och gemensamma nummer och vi hade besök av
kändisar i flera olika programpunkter. En mycket lyckad första advent med fantastiska
representanter på plats, både två och fyrbenta.

Visningklass på sommarpremiering 2018
Vi har i år haft 79 startande unga visare i visningsklasserna på sommarpremieringarna fördelat på 19 olika platser.
I kvarts- och semifinalerna hade vi sammanlagt 29 startande varav 11 st var nominerade från rasföreningar och
naturbruksskolor. Fem stycken unga visare kvalade in till finalen som genomfördes i mässpaddocken i Friends Arena.

Final i visningklass 2018
Fredagen den 30 november kom fem av Sveriges bästa unga visare till Friends
Arena under Sweden International Horse Show för att göra upp om vem som
skulle kamma hem totalvinsten som bästa unga visare i visningsklass 2018. De
fem finalisterna var: Anna Bowall Nygren, 15 år, Alma Hedskog, 17 år, Emma
Gullberg, 15 år, Emma Kjellman, 18 år, och Johan Lundberg Larsson, 20 år och de
lottades att visa hästar som lånades av rasföreningarna på plats. Domarna
Lennart Gustavsson och Tobias Sandahl hade ett svårt val att kora vinnare, men
det var Emma Kjellman som gick vinnande ur striden med Johan Lundberg
Larsson som god tvåa. Övriga finalister slutade på en ärofylld delad tredje plats.

Månadens rasförening
Vi fortsätter även under 2019 att presentera månadens rasförening på Facebook, Instagram och
hemsidan. http://svehast.se/om-sh/marknadsforing/manadens-rasforening/. Under februari månad
är det ASCPRE – Svenska föreningen för PRE som presenteras.

Svenska Fjordhästföreningen
Från och med 1 januari har vi hand om Svenska Fjordhästföreningens kansli och registratur.
Frågor som rör bland annat registrering och ägarbyten kan du få svar på via vår ordinarie
telefontid eller vår mejl sh@svehast.se.

Passansökningar
Alla ansökningar som inkommer eller blir kompletta från den 1 februari 2019 kommer att faktureras. Fakturan
kommer att skickas till den sökande och ditt ärende handläggs i turordning så snart avgiften är betald.
De ansökningar som inkommer och inte är kompletta kommer faktureras först när ärendet blivit komplett. Pass
skickas till den sökande som ett rekommenderat brev. Avisering sker med fördel via SMS så glöm inte att ange ditt
mobilnummer i ansökan.

Ungdomskonferens
Det var 17 ungdomar, i åldern 15–24 år, från 8 föreningar, en ridskola och en naturbruksskola som deltog i
ungdomshelgen som arrangerades i Skara 19–20 januari.
Lördagen inleddes med ett studiebesök på Åse Ericsons islandhästgård utanför Falköping. Fokus var på
hästföretagande och hur man kan bedriva en verksamhet utan att begränsa hästens naturliga beteende.
SLU:s universitetslektor Jenny Yngvesson fortsatte eftermiddagen med en föreläsning på temat hästens naturliga
beteende. Därefter var det gemensam middag och de allra flesta sov sen över i Skara för att fortsätta under
söndagen. Söndag morgon rapporterade ungdomsrådet om året som varit och vad de har genomfört för aktiviteter
och ett nytt ungdomsråd inför 2019 valdes. Helgen avslutades med att SH:s styrelseledamot Lennart Gustavsson höll
en föreläsning om avel, exteriör och brukbarhet.

Ungdomsråd
Ordförande: Sofia Martinsson
Vice ordförande: Emma Kjellman
Ledamöter: Alma Hedskog, Alisa Kurkinen, Frida Grongstad,
Hanna Svensson, Lovisa Mann, Lovisa Olausson och Sofia Norgren.

Hästnäringens Unga Ledare – Grundprogram & ledarskapsutbildning
Grundprogrammet är en ny utbildning inom HUL. Det är en förberedande utbildning för yngre deltagare, 15–20 år.
Efter slutförd kurs har deltagaren goda grundkunskaper för att söka vidare till HUL. Ledarskapsprogrammet HUL är
en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både
inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort. Ta chansen att träffa nya vänner, lära dig mer om hästnäringen
och utöka ditt nätverk! Den första träffen är den 4–5 april i samband med Göteborg Horse Show. Kontakta oss gärna
vid frågor och funderingar petra@svehast.se. Ansökan vill vi ha in innan 8 mars!

EuroHorse
Göteborg Horse Show går i år av stapeln den 3–7 april i Scandinavium med dubbla
världscupfinaler (hoppning och dressyr). I mässpaddocken på EuroHorse kommer vi att
samarbeta med SLU och medverka i två tider per dag (a’ 30 min), förutom på söndagen
då det endast är en tid. Åtta olika rasföreningar har anmält intresse för detta.

Avelsvärdering hingst
Anmälan till de platser där SH arrangerar avelsvärdering för hingstar är nu öppnad.
Platser, datum, propositioner och länk till anmälan finner du här:
svehast.se/bedomningar/avelsvardering/
13 april 2019, Luleå ridklubb.
28 april 2019, Wången
28 april 2019, Skålltorp (Skaraortens ryttarförening), Axvall, Skara

Avelsvärderingar arrangerade av andra avelsorganisationer än SH;
3 mars 2019, Suderbys gård, Sjonhem, Gotland. Arrangör Svenska Russavelsföreningen.
15–17 mars, Grevagården, Skövde. Arrangör Svenska Russavelsföreningen, Föreningen Nordsvenska Hästen,
Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen.
22–24 mars 2019, Grevagården, Skövde. Arrangör Avelsföreningen Svensk Ridponny.
23–24 mars 2019, Grevagården Skövde. Arrangör Svenska New Forestföreningen.
23–24 mars 2019, Grevagården, Skövde. Arrangör Svenska Connemarasällskapet.

Sommarpremiering
Datum och platser finns nu på vår hemsida:
http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/.
Propositionerna publiceras och anmälan öppnar i början av maj.

Young Handler Award
För 2019 gäller följande (lika som föregående år): En rosett per visad häst delas ut till
unga upp till och med 26 år i ordinarie klass (alltså ej handlerklasser/visningsklass).
Arrangören förbinder sig att skicka tillbaka rosetter som inte blivit utdelade så
snabbt som möjligt (om inte annan överenskommelse är gjord med SH). Saknas
rosetter på plats så skickar vi gärna ut i efterhand, mejla oss vilken plats och vilket
ekipage det gäller samt adress! Glöm inte att uppmana era unga visare att hashtagga
#younghandleraward.

Årsstämma
Save the date – SH:s årsstämma går av stapeln den 4 maj i Skara.

