Nyhetsbrev - juni 2020
Föl- och Ammajouren är igång
Jouren drivs tillsammans av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Swedish Warmblood
(SWB) och Svenska Hästavelsförbundet (SH). Telefonnumret till jouren är 073-314 13 16.
Föl- och ammajouren är kostnadsfri och öppen för alla raser. Systemet bygger på att alla landets uppfödare; oavsett
ras och hästsport, anmäler de ston som kan stå till förfogande som ammor. Ett sto som förlorat sitt föl strax efter
fölningen kan rädda livet på ett föl som blivit moderlöst!! Vid ett sådant tillfälle spelar rasen mindre roll.

Rapportering föl
Fölningssäsongen är nu i full gång. Tänk på att rapportera in resultatet till Blå basen, använd gärna funktionen att
rapportera via webben. Om du rapporterar via webben behöver du inte posta in resultatrapporteringen till din
avelsorganisation. Ta kontakt med hingsthållaren och meddela att ett föl har fötts så att denne kan skicka
registreringsunderlaget till dig, vilket ska bifogas i ansökan om pass. Tänk på att det är viktigt att alla resultat
rapporteras in, även i de fall det inte blev ett levande föl.
Läs mer här: https://svehast.se/avel/information-till-stoagare/

Betäckningsrapportering
Tänk på att det går bra att köpa betäckningsrapporter redan nu! Smidigast gör du det via butiken på hemsidan. All
info som rör betäckningsrapportering är samlad här: https://svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/

Djurens Helg, Solvalla
Tyvärr så måste vi meddela att även Djurens Helg på Solvalla den 29–30 augusti
2020 är inställt! Tråkigt men kanske väntat i dessa tider! Vi tar nya tag mot 2021, då
evenemanget anordnas den 28–29 augusti. Fotograf Therese Hübner.

Sommarpremieringar
Vi har nu öppnat anmälan till sommarpremieringarna. På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19)
har vi ett annat upplägg, vilket ställer särskilda krav på både arrangör, anläggning, funktionärer och hästägare.
I propositionen framgår det vilka klasser som är aktuella i år. HÅLL UTKIK på vår hemsida för aktuell information!
https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/

Avelsprojekt - statistik
Det finns ännu möjlighet att inkomma
med tankar och idéer på material att ta
med i vårt kommande statistikhäfte,
”Avel 2020”.
Hör av er till Linda (linda@svehast.se).
Tabellen visar antalet inrapporterat betäckta
ston samt antalet hingstar i avel för perioden
2012–2019.

Månadens favorithäst juni – min favorithäst
Vi fortsätter under juni att presentera just din favorithäst, oavsett ras eller förening. Mejla
oss foto och information så lägger vi upp på Facebook och Instagram. Läs också tidigare
presentationer: https://svehast.se/om-sh/marknadsforing/manadens-rasforening/

Ungdomsprojekt
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 idé och vill diskutera stöttning inom ramen
för projekten, kontakta oss, sh@svehast.se.

Young Handler Award
Vi kommer även i år att dela ut vår Young Handler rosetter till unga visare (upp till och med 26 år) som visar häst vid
hand i ordinarie klass på utställning eller sommarpremiering. Så kommer ni att kunna genomföra ert arrangemang
under 2020 så är ni välkomna att höra av er "som vanligt" till sh@svehast.se för att få information och rosetter. Vi
kommer inte att ha lika mycket rosetter i lager på kansliet, så hör av er i god tid om vi skall skicka! Glöm inte att
skicka tillbaka rosetter om det blir över. Fattas det – ja då kan vi skicka i efterhand!

Visningsklass - digitalt
Vi har fått in 96 st anmälningar till vårt digitala träningstillfälle i att
visa ”häst vid hand” fram till och med den 10 juni. Deltagarna var i
åldrarna 5–26 år och har visat hästar av ungefär 15 olika raser. Flest
deltagare visade shetlandsponny (ungefär 35 stycken). Även SH:s
ungdomsråd har deltagit.
Vi kommer att ha fortsatt öppen anmälan hela sommaren,
välkommen att anmäla! https://svehast.se/bedomningar/digitalvisningsklass/

Årsstämma
Årsstämman 2020 går av stapeln lördagen den 27 juni kl. 17,00, digitalt, via Zoom. Kallelse är utskickad till samtliga
medlemmar. Utförlig information kommer att skickas ut till dem som är anmälda som representanter på mötet.

Semestertider
Under semesterperioden vecka 26 till 32 har vi telefontid tisdag, onsdag och torsdag mellan kl. 10,00–12,00,
0511–441 881. Vecka 29 har vi stängt telefonväxeln helt. Vi kollar mejlen varje dag, sh@svehast.se.
Vi ber er att alltid använda dessa kontaktvägar för att vi skall kunna hjälpa er på bästa sätt! Om ni vill besöka oss, var
vänlig att anmäl detta i förväg!

Följ oss på våra sociala medier:

Svenska Hästavelsförbundet

@svenska_hastavelsforbundet

