
SHs nyhetsbrev 1, 2017 

Kansli 
Victoria Jacobsson fortsätter på halvtid på SH med pass, tilläggsregistreringar och övriga kanslifunktioner. 
Vi jobbar med en ny hemsida, den kommer förhoppningsvis att vara igång i mars månad. SH har numera 
också Swish (nr 123 195 15 57) 
 

Svenska Islandshästförbundets stiftelse för -Avel  
Nu har SIF Avel flyttat in hos oss i Skara. Avelsledare Heimir Gunnarsson är på plats 
de flesta dagar, och SHs personal håller på och sätter sig in i rutinerna för att kunna 
ansvara för kansliets telefontid och övriga ärenden. 
 
Årsstämma 
SHs årsstämma kommer att gå av stapeln lördagen den 10 juni i Skara.  
 

Ungdomskonferens  
På ungdomskonferensen i Skara den 21-22 januari hade vi 14 st deltagare från 8 st rasföreningar (lördag). 
Antalet på söndagen var 12 stycken från 7 föreningar. Lennart Gustavsson förelästa under lördagen om avel 
och exteriörbedömning och Kåre Gustafson ägnade söndagen åt styrelse- och föreningsteknik för de duktiga 
och intresserade ungdomarna. 
 
Ungdomsråd 
På ungdomskonferensen i januari bildade SH ett ungdomsråd. Presentation kommer på facebook och 
hemsidan inkom kort. 
 
Månadens rasförening 
Varje månad kommer vi att uppmärksamma en av SHs medlemsföreningar lite extra på vår hemsida och 
facebook. Först ut i januari var Sveriges Shetlandssällskap och i februari är det Svenska Haflinger-
föreningens tur att synas lite extra. Kom gärna med förslag till oss vilken förening vi skall ta nästa gång. 
 
EuroHorse 2017 - Mässpaddocken 
Även i år är SHs medlemsföreningar inbjudna att medverka i paddockprogrammet under 
EuroHorse. Vilka som har tagit chansen till detta kan ni läsa på vår hemsida. 
http://svehast.se/eurohorse-2017 

 
 
EuroHorse 2017- Avelseminarie 
Lennart Gustavsson, SH – Exteriörens betydelse för ett livslångt arbete 
Söndag kl. 10,30-11,00 och 13,30-14,00, i monter B07:06. 
Exteriören, hur hästen är byggd, har stor betydelse för vilket arbete 
hästen passar för och hur hållbar den är. Exakt hur en häst ska se ut 
varierar från ras till ras, beroende på vad den är tänkt att användas till. 
Men oavsett vilket, ska det vara en hållbar häst som arbetar i balans.  

http://svehast.se/eurohorse-2017


Avelsvärdering hingstar 
SH anordnar avelsvärdering för hingstar på följande platser och datum: Axevalla, Skara 8 april, Wången 23 
april och Boden 29 april. För information om sista anmälningsdag, vilka raser som får delta, proposition mm 
se hemsidan: http://svehast.se/avelsvärdering-för-hingst  
 

Sommarpremiering  
Datum och platser är klara för sommarpremieringarna 2017. 
http://www.svehast.se/sommarpremieringar 
Anmälan öppnar i maj, välkommen med din anmälan då!  
Sommarpremieringarna är ett rikstäckande arrangemang från Svenska 
Hästavelsförbundet med anor från år 1874. På en sommarpremiering kan 
du se många olika hästraser bli bedömda och värderade utifrån rasens 
avelsmålsättning. 
 

 
Young Handler Award 
Varje förening eller organisation kan ansöka om att få Young Handler rosetter till sitt 
officiella arrangemang. Om möjligt får rosetterna gärna hämtas på vårt kansli i Skara, 
annars skickar vi. Kriterierna för i år är följande: 

• En rosett per arrangemang delas ut till alla visare upp till och med 26 år. 
• Föreningen/organisationen skall marknadsföra Young Handler projektet i 

katalogen, på hemsida eller facebook och på plats i sekretariatet. Texter och 
information om projektet får ni från SHs kansli. 

• De unga visarna skall uppmanas att fota sin häst och tagga fotot 
#younghandleraward. Det går även bra att skicka foto och info om ekipaget till 
SH.  
 

 
Sweden International Horse Show 
2016 
Vi tackar alla deltagande föreningar och deras 
duktiga ekipage för 2016 års upplaga av SIHS, 
som blev en fantastisk succé! Närmare 87 000 
besökare var med och skapade härliga nya 
hästminnen i Friends Arena. 
I julavslutningen var det som mest 88 stycken 
medverkande ekipage och i mässpaddocken 
hade vi över 100 programpunkter med ett 
trettiotal olika raser, och det var knökfullt för 
jämnan bland våra montrar och fina hästar. 
 på Stallbacken. 
 
 
 

 
 
Aktuellt från LRF Häst 
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/ 
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