Nyhetsbrev - februari 2020
Gemensam grundutbildning i exteriör
Vi har skickat ut en förfrågan till alla våra medlemsföreningar om behovet och intresset för detta. Vad anser
föreningarna att den ska innehålla? Vad ska det leda till? Behov från föreningarna och vad kan de göra själva?
Vi sammanställer svaren för att sedan jobba vidare med detta i samarbete med domarkåren! Har du inte fått mejlet,
meddela oss så skickar vi igen (petra@svehast.se). Svar skall vara oss tillhanda senast den 14 mars!

Till salu lista
I nästa vecka lanserar vi en salulista på vår hemsida, öppen för alla hästar som tillhör våra medlemsföreningar.
Denna lista skall sedan marknadsföras både internt och externt, så lägg gärna upp dina saluhästar här!
https://svehast.se/registrera-hastannons/

Evenemangskalender på hemsidan
Vi har nu öppnat upp vår kalender på hemsidan för våra medlemsföreningars evenemang. Lägg gärna till era
evenemang – stora som små, så marknadsförs de även i våra kanaler. Just nu är det en testversion som ligger uppe,
men den kommer att vara fullt i bruk inom kort: https://svehast.se/kalender/lagg-till-evenemang/

Bidrag HUS och Avelsprojekt
Vi har även i år möjlighet att bevilja bidrag för aktiviteter hos medlemsföreningarna som skapar ett intresse för avel,
exteriör, användbarhet och föreningsarbete. Nytt för i år är att ansökan måste gå via riksföreningen. Har du en ide
och vill diskutera stöttning inom ramen för projekten, kontakta oss, petra@svehast.se.

Avelsprojekt - statistik
Som en del i årets avelsprojekt finansierat via HNS så kommer SH ta fram ett häfte med statistik för svensk hästavel
(gäller de raser med svensk avelsorganisation och som använder Blå basen för registrering av hästuppgifter). Tanken
är att detta häfte ska vara ett levande dokument och sedan uppdateras årligen. Alla aktuella medlemsföreningar har
fått information via mejl, har ni idéer eller frågor? Kontakta linda@svehast.se

Avelsvärdering hingst 2020
Nu börjar det närma sig sista anmälningsdag för de platser där SH arrangerar avelsvärdering
för hingst. Hjälp till att sprida informationen till era medlemmar och tänk på att vi inte tar
emot efteranmälningar. Katalog med anmälda hingstar och övrig information skickas ut till
hingstägarna ca två veckor innan. Katalogen publiceras även på SH:s hemsida för de som är
intresserade.
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

Ungdomsrådet
Under februari så har UR haft sitt första telefonmöte tillsammans med SH:s styrelseordförande Kåre Gustafson. På
EuroHorse så var de på plats under lördagen och genomförde en clinic i paddocken med bland annat tips och råd om
hur man visar häst vid hand på bästa sätt. Framöver så kommer de att vara på plats under jubileumsutställningen
och SH:s årsmöte i juni samt under Djurens Helg på Solvalla i augusti.

Följ Ungdomsrådet på deras sociala medier:

@ungdomsradet_sh

Svenska Hästavelsförbundets Ungdomsråd

EuroHorse
Under EuroHorse mässan den 20–23 februari var vi på plats i paddock och i visningshage
med ekipage från 5 st medlemsföreningar. Stort tack Jennifer & Wynja och Eva & Elvis,
American Curly, Linda & Stella samt Wilma & Welle, Haflinger, Anna & Flisan, Frieser,
Veronica & Spirit, Nordsvensk Brukshäst och familjen Kurkinen med Leo och Tuff,
Shetlandsponny och Kaspisk häst. Duktiga ekipage och ett som vanligt trevligt samarbete
med SLU gjorde helgen mycket lyckad!

Sommarpremiering
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/.

Visningklass på sommarpremiering
Även i år blir det visningsklass för unga upp till och med 26 år på alla våra sommarpremieringar. För att kvalificera sig
vidare till delfinalerna (och sedan final) SKALL man i år ha deltagit på en sommarpremiering. Ta chansen och vara
med! Det är nyttigt och lärorikt för både häst och visare!

Delfinaler i visningsklass
Vi söker ridskolor eller föreningar som vill arrangera delfinaler i visningsklass under hösten, helst i oktober! Vi ställer
upp med allt praktiskt såsom anvisningar, protokoll och priser samt bekostar självklart domaren. Hör av er om ni är
intresserade av att arrangera detta, mejla sh@svehast.se!

Falsterbo
Falsterbo har genom oss sökt 5–6 ”spektakulära” hästraser som skall delta i ett gemensamt nummer under
invigningen den 5 juli. Vi har skickat vidare de ekipage som inkommit med intresseanmälan till oss och hoppas att
några blir uttagna. Vi har även vidarebefordrat fler förslag på korta fartfyllda nummer och återkommer även med
detta så fort vi vet vad och vilka som blir inbokade.

Djurens Helg, Solvalla
Nu har inbjudan till Djurens Helg 29–30 augusti 2020 gått ut till
alla våra medlemsföreningar. Senast den 31 mars vill vi har in
en intresseanmälan.

Jubileumsutställning
Tillsammans med 9 av våra medlemsföreningar kommer vi i år att samordna en jubileumsutställning (SH 35 år 1985–
2020), för de raser där SH är avelsorganisation. Utställningen går av stapeln den 27 juni på Axevalla Travbana och
Morgan Johnsson, Tobias Sandahl och Lennart Gustavsson är bokade som domare. Proposition kommer inom kort!

Årsstämma
Stämman är inbokad till 27 juni i Skara. Kallelsen skickas ut till den person som är angiven som postmottagare. Så här
i mötestider, se till att dessa uppgifter är uppdaterade hos oss så att ni som medlemsförening inte missar någon
viktig information. Skicka ett mejl till SH:s kansli med aktuella kontaktuppgifter till er förenings postmottagare.

Följ oss på våra sociala medier:

@svenska_hastavelsforbundet

Svenska Hästavelsförbundet

