Nyhetsbrev 1, 2020
Young Handler Award 2019 – ”Årets mesta visare”
Hittills avseende 2019 har vi fått vi in 62st redovisningar av ungdomar mellan 5–26 år som har visat häst vid hand i
ordinarie klass på sommarpremiering, avelsvärdering för hingst eller utställning. Ungefär 55% (33 stycken) har visat
1–2 ggr. Såhär var fördelningen av antalet redovisningar per ålderskategori:
0–11 år: 12 st redovisningar, som har visat häst vid hand 1–7 ggr
Mesta visare var: Hanna Blomgren och Othilia Hedeland
12–17 år: 29 st redovisningar, som har visat häst vid hand 1–18 ggr
Mesta visare var: Wida Jonasson
18–26 år: 21 st redovisningar, som har visat häst vid hand 1–49 ggr
Mesta visare var: Emma Kjellman

Sweden International Horse Show 2019
Under årets SIHS I Friends Arena var 27 rasföreningar på plats och alla raser var
inbjudna att visa upp sig i stora arenan under helgen i programpunkten ”Hästar i
Sverige från Stallbacken”. De flesta ekipagen medverkade i julavslutningen och vi
hade extra uppgifter såsom att köra in Ridsportförbundets medaljörer från 2019 i
finvagnar och även i ”Winner show”. Vi hjälpte till med statister under både
Tobbe Larssons show och ”Winner show”. I mässpaddocken på Stallbacken kunde
man se alla ekipagen i både egna och gemensamma nummer. Årets Kallblod
2019, ardennerhingsten Brunte, var inbjuden att visa upp sig under söndagen.
Återigen en mycket lyckad första advent i Friends Arena.

Visningklass på sommarpremiering 2019
Vi har i år haft 37 deltagare i visningsklass på 20 olika platser, på sommarpremieringarna.
7 stycken av dessa har anmält vidare till en delfinal (19%). Vi har arrangerat 4 st delfinaler på 4 olika platser i landet
(Gotland, Ludvika, Tranås, Ängelholm). Deltagarantalet har varit 57 stycken (7 st kvalade från SP övriga från
arrangerande förening/ridskola) uppdelat på två ålderskategorier (12–17 år och 18–26 år). Vinnaren i varje
ålderskategori kvalificerade sig till finalen på Stallbacken under SIHS 2019, som då fick 8 st kvalificerade finalister,
varav 7 stycken var på plats.

Final i visningsklass 2019
Även 2019 så gick finalen i visningsklass
av stapeln i mässpaddocken under
Sweden International Horse Show.
Fredagen den 29 november hade vi 7
duktiga finalister på plats. Vinnare i
respektive åldersklass blev Wida
Jonassson och Emma Kjellman.
Ett stort grattis till dem och även övriga finalister. Domare var Lennart
Gustavsson (SH) och Sofia Martinsson (UR). Vi tackar även för lånet av
hästar till finalen, på bild till vänster Emma & Nessie (IC) och till höger,
Wida & Maks Spirit (kaspisk häst).

Ungdomsråd 2020
Ordförande: Sofia Martinsson
Vice ordförande: Emma Kjellman
Ledamöter: Hanna Svensson, Lovisa Mann, Freja Soleskog

Ungdomshelg i Skara 25–26/1 2020
8 ungdomar, i åldern 14–26 år, deltog från 6 föreningar och en naturbruksskola.
Lördagen började med information och diskussion kring initiativet Schysst stall! Schysst stall! kom till för att vi
ska öka kunskaperna om vad sexuella trakasserier är och hur de kan uppstå, vad vi kan göra för att motverka
det och vad man kan göra om man själv blir utsatt.
Därefter föreläste psykologiska coachen Emelie Espegren om positiv psykologi och hur vi kan använda den dels i
vardagen men även i vårt arbete med hästen. Vi fick många bra tips och verktyg med oss att använda när vi
jobbar med våra hästar hemma i stallet, i skolan eller på arbetet. Lördagen avrundades med en gemensam
middag på kansliet och samtliga deltagare övernattade på Järnvägshotellet i Skara.
Söndag morgon planerades kommande aktiviteter som UR ska delta i, närmast är EuroHorse där UR finns på
plats hela lördagen och skall genomföra en clinic i mässpaddocken kl. 13,00 (22/2).
Söndagens föreläsning hölls av SLU:s doktorand och veterinär Lina Göransson. Lina berättade om några av de
vanligaste smittsamma sjukdomarna hos häst - kvarka, hästinfluensa, virusabort och ringorm. Hon informerade
om hur man kan arbeta förebyggande för att förhindra sjukdomar och hur man, om sjukdomsutbrott ändå sker,
kan arbeta för att förhindra att föra smittan vidare. Vi berörde även ämnet antibiotikaresistens och vikten av att
inte överkonsumera penicillin.

Young Handler Award 2020
Varje förening eller organisation kan ansöka om att få Young Handler rosetter till sitt officiella arrangemang. Om
möjligt får rosetterna gärna hämtas på vårt kansli i Skara, annars skickar vi. Mejla (sh@svehast.se) eller ring minst en
vecka i förväg, skicka gärna en intresseanmälan ännu tidigare för att vi skall kunna beräkna hur många rosetter som
behövs i år. Ej utdelade rosetter SKALL omgående skickas tillbaka om inte annat är överenskommet med SH. Fattas
det rosetter på plats, skicka en lista med namn och adresser på dem som inte fått, så skickar vi ut i efterhand!
•

En rosett per visad häst delas ut till alla visare upp till och med 26 år.

•

Föreningen/organisationen skall marknadsföra Young Handler projektet i katalogen, som
speakertext, på hemsida eller Facebook och på plats i sekretariatet.

•

De unga visarna skall uppmanas att fota sin häst och tagga fotot. Det går även bra att skicka
foto och info om ekipaget till shvehast.se. Alla foton som kommer in till oss eller hashtaggas
kan komma att användas på SH:s hemsida och Facebook under året.
#younghandleraward2020 #younghandleraward #svehast #svenskahästavelsförbundet

Månadens rasförening
Vi fortsätter under 2020 att presentera månadens rasförening på Facebook, Instagram och
hemsidan. Under februari månad är det Svenska Tinkerhästsällskapet som står på tur, i
mars välkomnar vi Svenska Shagya-arabföreningen och slutligen i april Avelsföreningen
Svensk Ridponny, som är sist ut av alla SH:s medlemsföreningar. Tidigare presentationer
kan ni läsa här: http://svehast.se/om-sh/marknadsforing/manadens-rasforening/

Avelsföreläsning 2020
Den 13 februari arrangerar vi tillsammans med Skara Hästland en avelsföreläsning på
Axevalla Travet. Det blir både teori och praktiska övningar i ridhus med SH:s Lennart
Gustavsson. Sista anmälningsdag är 10 februari och ni anmäler till
anna.nyberg@skarahastland.se.

EuroHorse 2020
Under EuroHorse mässan den 20–23 februari kommer vi att vara på plats i paddocken delvis i programpunkter
tillsammans med SLU. Vi har ekipage med hästar av sex olika raser med; Haflinger, Frieser, Nordsvensk Brukshäst,
Amerikansk miniatyr, Kaspisk häst och Shetlandsponny. Ni kommer att kunna träffa hästarna även i visningshage!

Avelsvärdering hingst 2020
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/. Observera att efteranmälan inte är möjlig.
5 april 2020. Skålltorp (Skaraortens ryttarförening), Axvall, Skara. Nämnd: Elisabeth Ljungstorp & Liselotte Erixon
19 april 2020. Wången. Nämnd: Morgan Johnsson & Elisabeth Ljungstorp
25 april 2020. Piteå: Nämnd: Morgan Johnsson & Elisabeth Ljungstorp

Sommarpremiering 2020
Datum och platser för årets sommarpremieringar är publicerat på vår hemsida, anmälan öppnar i början av maj:
http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/.
Glöm inte att läsa propositionen noga innan du anmäler din häst och observera att det finns olika arrangörer för
sommarpremieringarna. Vid frågor kontakta arrangören på den plats dit du tänkt anmäla.
Vi hoppas på en trevlig premieringssommar med många fina hästar. Välkomna!

Visningsklass 2020
Visningsklass för unga visare kommer att arrangeras på årets alla sommarpremieringar. Vi återkommer med regler
och upplägg för säsongen så fort det är klart. Under hösten kommer delfinaler att arrangeras och det blir en final
men vi får återkomma med datum och platser.

Falsterbo 2020
Vi hoppas på att även i år få en inbjudan till invigningen av Falsterbo Horse Show den 5
juli. Vi återkommer iså fall om detta.

Djurens Helg, Solvalla 2020
Vi kommer återigen att bjuda in alla våra medlemsföreningar till Solvalla i augusti
(29–30/8) för Djurens Helg som under 2020 vill utveckla hästdelen ännu mer
efter förra årets succé. Det kommer att finnas tid för uppvisningar i
mässpaddocken, plats för monter och antagligen visningshagar eller öppet stall.
Dessutom får vi gärna hjälpa till med prova på ridningen även i år. Information
om detta skickas ut till alla föreningar i februari.

Till ID-kontrollanter
Du som ID-kontrollant, dubbelkolla dina kontaktuppgifter i vår lista. Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter
uppdaterade, det är viktigt både för oss och hästägarna. Lämna gärna din mejladress till oss så att vi lätt kan nå dig
om vi behöver skicka ut information som rör ID-kontroller av hästar. http://svehast.se/hastpass/id-kontroll/

Årsstämma 2020
Save the date – SH:s årsstämma går av stapeln den 27 juni, mer information kommer.

Kalender på hemsidan
Vi kommer att öppna upp vår kalender på hemsidan för våra medlemsföreningars evenemang. Mer informatuon
skickas ut via mejl i början av februari.

Följ oss på våra sociala medier:

@svenska_hastavelsforbundet
@ungdomsradet_sh

Svenska Hästavelsförbundet
Svenska Hästavelsförbundets Ungdomsråd

