Nyhetsbrev - juli 2020
Kansli
Victoria Jacobsson som började hos oss i april 2016, i samband med alla
tilläggsregistreringar som då inkom, avslutar nu sin anställning för att flytta hem till
Jämtland. Vi tackar för denna tid och önskar henne ett stort lycka till med studierna.
Foto Malin Jonsson

Semestertider
I vecka 26–32 har vi telefontid tisdag, onsdag och torsdag mellan kl 10-12,00 på telefonnummer 0511–441 881.
Vi har bemanning på kansliet och kollar mejlen varje dag. Från och med vecka 33 har vi ordinarie telefontider igen,
dvs måndag till fredag helgfria vardagar mellan klockan 10,00–12,00! Om ni vill besöka oss var vänlig att även i
fortsättningen anmäla detta i förväg, så att vi säkert är på plats!

Månadens favorithäst juli – min favorithäst
Vi har plats för några favorithästar till i juli/augusti. Mejla foto och presentation till petra@svehast.se. Läs också
tidigare presentationer: https://svehast.se/om-sh/marknadsforing/manadens-rasforening/

Årsstämma
Årsstämman 2020 gick av stapeln via det digitala verktyget zoom, lördagen den 27 juni
kl. 17,00, med Karolina Lagerlund (HNS) som stämmoordförande.
Vi tackar för en trevlig och väl genomförd stämma i dessa Coronatider.
Vi tackar även Madeleine Beckman, som avsagt sig uppdraget som suppleant, för
hennes nedlagda arbete i styrelsen och hälsar Margaretha Lindahl välkommen som
suppleant på detta fyllnadsval 2020–2021.

Rapportering föl
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 sista datum för att rapportera in årets betäckningar är siste september. I år infaller detta datum på en
onsdag, beställ dina betäckningsrapporter i god tid!
Beställning av tryckta rapporter skickas per post och måste beställas senast måndag 28/9 kl 12. Beställning av
elektroniska rapporter ska vara gjord senast onsdag 30/9 kl 15.
Smidigast lägger du din beställning i webbutiken på SH:s hemsida, där du bl.a.
kan betala med kort eller via faktura. Kom ihåg att ange hingstens namn och
nummer i rutan för ordernoteringar i kassasteget!
Beställningar som inkommer efter ovanstående datum skickas så fort som
möjligt men det är inte säkert du hinner motta dem innan sista
rapporteringsdag.
Vilka krav som en hingst måste uppfylla för att kunna få ut betäckningsrapporter hittar du här:
https://svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/

Sommarpremieringar
Knappt en tredjedel av sommarens premieringar har hittills genomförts och vi är tacksamma för att alla respekterar
uppsatta rekommendationer och följer anvisningar på plats. Det är ett speciellt år i år och det är mycket planering
och extra arbetet som ligger bakom genomförandet av årets SP, så vi är tacksamma för allt stöd och support som
kommer oss tillhanda.
Nu hoppas vi på att resterande av sommarens premieringar avlöper väl och vi önskar alla inblandade ett stort lycka
till! Har du visat häst så dela gärna med dig genom att använda vår hashtag #sommarpremiering2020, eller mejla
info och foto till oss (petra@svehast.se)!
Kataloger och information hittar du här: https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/kataloger/

Young Handler Award
Har du fått Young Handler rosett på sommarpremiering eller utställning i år, glöm inte att dela med dig och tagga
#younghandleraward2020 #younghandleraward. Fattades det rosetter på plats? Bara hör av dig i efterhand,
sh@svehast.se, så skickar vi på posten.

Visningsklass - digitalt
Det droppar in foto och filmer på unga visare som tränar på att visa häst vid hand.
Fortsätt så - vi kommer att ha anmälan öppen hela sommaren, välkommen med
din anmälan! Vi stämmer av och skickar rosetter senast i vecka 32 för dem som
anmält i juli. https://svehast.se/bedomningar/digital-visningsklass/

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. Kanske läge
att göra något digitalt? Har du en idé och vill diskutera stöttning inom ramen för projektet, kontakta oss
(sh@svehast.se).

Vi önskar er en fortsatt trevlig sommar!
Följ oss på våra sociala medier:

Svenska Hästavelsförbundet

@svenska_hastavelsforbundet

