Nyhetsbrev - mars 2020
Covid-19 – coronavirus
Vi, som alla andra, bevakar utvecklingen av Coronaviruset och följer de rekommendationer som kommer från
ansvariga myndigheter. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och
ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan
behöva ompröva ställningstaganden med kort varsel. Vi uppdaterar på vår hemsida och Facebook så fort beslut tas
som påverkar oss och våra arrangemang.

Ungdomsrådet på EuroHorse
”Lördagen den 22 februari var vi i Ungdomsrådet på plats på EuroHorse i Göteborg.
Då hade vi en tävling på våra sociala medier där man skulle dela med sig av sin bästa
sommarbild och chansen att vinna en goodiebag från oss.
Vi hade även en programpunkt i paddocken där vi visade vad som är rätt och fel när
man visar häst vid hand. Det vi visade var klädval, uppställning och gångarter. I vår
programpunkt hade vi även en liten agilitytävling med en stor och en liten häst.
Mvh Ungdomsrådet”

Följ Ungdomsrådet på deras sociala medier:

@ungdomsradet_sh

Svenska Hästavelsförbundets Ungdomsråd

Avelsvärdering hingst
Tyvärr blir årets avelvärderingar i SH:s regi inställda på nedanstående datum och platser. Vi tittar på eventuella
möjligheter att genomföra dem senare i år och återkommer så fort vi vet mer.
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

Månadens rasförening
Vi tackar Svenska Shagya-arabföreningen för mars månads alla inlägg, historik och
presentationer. I april är det Avelsföreningen Svensk Ridponny som är sist ut som
månadens rasförening. Vill ni läsa tidigare inlägg, kan ni göra det här:
https://svehast.se/om-sh/marknadsforing/manadens-rasforening/

Gemensam grundutbildning i exteriör
100% av de rasföreningar som har svarat (22 av 29, 76%)) ser positivt på att SH tillsammans med domarrådet skall
göra en genomlysning av det exteriörbedömningsmaterial som finns vilket skall leda till att SH tar fram en
grundutbildning i exteriörbedömning, gemensam för alla raser. Vi har fått in viktiga synpunkter och inputs från
föreningarna och kommer att jobba vidare.

Avelsprojekt - statistik
Det finns ännu möjlighet att inkomma med tankar och idéer på material att ta med i vårt kommande statistikhäfte,
”Avel 2020”. Häftet är planerat att uppdateras årligen så om det inte kommer med i 2020 års version kan det
fortfarande vara aktuellt för senare versioner. Har ni tankar och idéer så hör av er till Linda (linda@svehast.se).

Till salu lista
Salulistan på vår hemsida är nu öppen för alla hästar som tillhör våra medlemsföreningar. Nu vill vi att ni skall fylla på
med hästar till salu, så vi kan marknadsföra den vidare: https://svehast.se/registrera-hastannons/

Evenemangskalender på hemsidan
Fortsätt att lägga till era evenemang, stora som små, i vår evenemangskalender på hemsidan. I dessa tider vill vi
gärna ha något roligt att se framemot: https://svehast.se/kalender/lagg-till-evenemang/

Sommarpremieringar
Vi fortsätter att förbereda inför årets sommarpremieringar ”som vanligt” och planerar för att propositioner
publiceras och anmälan öppnar i början av maj. En ändring är att premieringen i Färgelanda kommer äga rum 27/9.
Håll er uppdaterade på vår hemsida:
http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/

Evenemang
Vi planerar fortfarande för att de evenemang dit vi är inbjudna skall gå av stapeln i år. Sker det
ändringar så kontaktar vi berörda rasföreningar och ekipage direkt.
Elitloppet, Solvalla 31 maj
Hästens dag, Ryttarstadion 31 maj
Falsterbo, invigning 4 juli
Solvalla, Djurens Helg 29–30 augusti

Visningsklass och delfinaler i visningsklass
Vi planerar fortfarande för att det skall bli visningsklass på sommarpremieringarna och delfinaler i visningsklass
under hösten. Vi har glädjande nog tre föreningar som har anmält intresse för att arrangera delfinaler tillsammans
med oss, vill ni också arrangera? mejla sh@svehast.se!

Jubileumsutställning
Här kan du hitta all information om jubileumsutställningen den 27 juni: https://shjubileum.wordpress.com/
Arbetsgruppen har möte nu i veckan, 2 april, och uppdatering sker efter detta.

Årsstämma
Stämman är inbokad den 27 juni i Skara. Mer information kommer.

Följ oss på våra sociala medier:
@svenska_hastavelsforbundet

Svenska Hästavelsförbundet

Råd från Folkhälsomyndigheten och WHO
•
•
•
•

Tvätta händerna ofta - antingen med handsprit
eller tvål och vatten
Håll avstånd till någon som hostar eller nyser
Undvik att röra vid ögon, näsa och mun med
händerna
Använd en näsduk eller lägg armen över näsa
och mun om du nyser eller hostar

