Nyhetsbrev nr 8 - augusti 2020
Kansli
Nu är den ordinarie semesterperioden över för SH:s kanslipersonal och vi har åter telefontid varje dag, helgfria
vardagar, mellan kl. 10-12,00. Det går även bra att mejla oss på sh@svehast.se. Om ni vill besöka oss så skall detta
anmälas i förväg, så att vi säkert är på plats och kan ta hand om ert ärende.

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. 12.00. Beställning av elektroniska rapporter ska vara gjord senast
onsdag 30/9 kl. 15.00.
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/
Foto Therese Hübner

Ungdomsprojekt
Vi har även i år möjlighet att bevilja bidrag för aktiviteter hos medlemsföreningarna som skapar ett intresse för avel,
exteriör, användbarhet och föreningsarbete hos ungdomar. 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).

Visningsklass - digitalt
Nästan 200 stycken redovisningar har inkommit till och med
dagens datum i vårt digitala träningstillfälle ”Visa häst vid hand!
Det är fortfarande shetlandsponnyer i topp med hela 54 visade
hästar, följt av russ och welsh alla kategorier (inkl. partbred)
med vardera 23 visade hästar och därefter fjord med 20 stycken.
Vi har fortfarande öppet för anmälan - så var med du också:
Träna – Filma & Fota – Skicka in!
https://svehast.se/bedomningar/digital-visningsklass/
Är ni intresserade av att arrangera ett träningstillfälle på er
ridklubb/ridskola? Mejla mig, petra@svehast.se.
Foto Therese Hübner

Young Handler Award
Om du har fått Young Handler rosett på sommarpremiering eller utställning i år, glöm inte att dela med dig och
tagga #younghandleraward2020 #younghandleraward. Ni kan också mejla foto och info till petra@svehast.se.
Fattades det rosetter på plats? Bara hör av dig i efterhand, sh@svehast.se, så skickar vi på posten.

Sommarpremieringar
Vi har nu kommit ungefär halvvägs in i sommarpremieringssäsongen och
det är 15 premieringar kvar i år. Det går fortfarande att anmäla till 4 av
dessa (Vara 24/8, Vreta 26–27/9, Färgelanda 27/9).
(Observera att SH inte arrangerar alla premieringar.)
Propositioner och anmälan hittar du här:
https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-ochanmalan/
Använd gärna hashtaggen #sommarpremiering2020 eller skicka foto och
information till oss om hur det har gått, petra@svehast.se.
Foto Ylva Larsson

Evenemangskalender på hemsidan
Om ni är igång med evenemang (självklart Corona anpassade) så lägg gärna upp dem i vår evenemangskalender på
hemsidan:
https://svehast.se/kalender/lagg-till-evenemang/

Foto Irene Gidmark/Emma Norén

Följ oss på våra sociala medier:

Svenska Hästavelsförbundet

@svenska_hastavelsforbundet

