SH:s nyhetsbrev 3, 2017
Kansli
SH:s kansli har öppet hela sommaren men har något färre timmar med telefontid och eventuellt något längre
handläggningstid på vissa ärenden. Håll koll på Facebook och hemsidan (www.svehast.se) för ändringar. På
mejladressen sh@svehast.se kan ni alltid nå den som är på plats på kansliet!

Månadens rasförening
Varje månad har vi presenterat en rasförening som månadens förening och
ras på facebook. Hemsidan kommer också att uppdateras framöver med alla
trevliga foton och presentationer som har inkommit. I juli är det Svenska
Morganhästföreningen som har varit på tapeten och i augusti är det Svenska
New Forestföreningen som står på tur. Vill din förening vara månadens ras i
september? Skicka ett mejl till petra@svehast.se.

Invigningen EM i Ridsport
Måndagen den 21 augusti kl. 18,30 kommer invigningen av EM i ridsport att gå av stapeln på Ullevi i Gbg.
Det är gratis inträde men biljetterna måste förbokas: http://gothenburg2017.com/sv/nyheter/invigning/.
Regissörer är Owe Sandström och Lalla Nilsson och ekipage från SH:s medlemsföreningar har kunnat
ansöka om att vara med. Läs mer om dessa ekipagen som nu är uttagna på SH:s hemsida
http://svehast.se/em-i-goteborg/.

Mässpaddocken, EM i ridsport
Även i mässpaddocken på Heden området under EM kommer du att
kunna se en hel del uppvisningar av olika raser och föreningar. Gratis
inträde och en massa olika aktiviteter som pågår varje dag. Här kan du
läsa hela paddockprogrammet: https://eurohorse.se/hem/em-iridsport/paddockprogram-2017/ och för att hålla dig uppdaterad om
våra ekipage så kan du läsa mer på SHs hemsida: http://svehast.se/emi-goteborg/.

SH kommer du även att hitta i HNS monter ”Horses made in sweden” tillsammans med övriga stora
organisationer. Kom gärna och säg hej, samt tävla om fina priser. Det kommer i montern också att
distribueras en Saluhästlista där man fram till och med den 3 augusti kan fylla i sin svenskfödda häst till
salu! Det gör ni här: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSduwXTWsWQA5NIkxf…/viewform

EM tävlingsbanan, Heden
Under lördagen den 26 augusti mellan kl 13,00-15,00 kommer ni att kunna se uppvisningar och rasparad
med SH och dess medlemsföreningar på stora tävlingsbanan på Heden. Det kommer även att erbjudas
”öppet stall” så att publiken kan få titta och hälsa på våra fina hästar av olika raser. Planering pågår för fullt,
mer info kommer!

Hästivalen i Skara
Vi är även i år inbjudna att visa upp våra raser och rasföreningar under två
timmar på Hästivalen i Skara i körhallen på Axevalla den 9 september. Har
du nån ide eller färdigt paddockprogram så meddela mig petra@svehast.se.
Alla är välkomna att lämna in idéer, vi behöver stort som smått!

Hästfest på Tyresö slott
Nordiska museet arrangerar hästfest den 15–17 september i vackra Tyresö slottspark. Det skall vara
hästdagar som riktar sig till en bred publik av barnfamiljer, ryttare, ridskolor, leverantörer samt upphandlare
av tjänster knutna till hästar på olika sätt. Det kommer att finnas tre arenor i parken som vill visa upp ett
brett spektra av hästrelaterade programpunkter. SH:s medlemsföreningar har en paddock att fylla under 4
timmar både lördag och söndag och planeringen för detta pågår för fullt! Vi har ett tiotal föreningar som har
anmält intresse och kommer att visa allt ifrån ridning och körning till exteriörbedömning och miljöträning.
Det kommer även att arrangeras en visningstävling i paddocken med exteriördomare Helena Kättström på
plats.

Riksungdomsträff
Nu är årets Riksungdomsträff inbokad på Tyresö Slott den 16/9 kl 14-18,30. Rekommenderad ålder på
deltagarna är 16-26 men är du yngre och intresserad så hör av dig! Läs mer på vår hemsida och skynda att
anmäl! http://svehast.se/ungdomshelg-tyreso/

Ungdomshelg 2017
Även årets ungdomshelg går av stapeln på Hästfesten på Tyresö slott den 16-17
september. Det blir paddockprogram, insprationsträffar, visningsträning och
visningstävling i paddocken. Som ett led i HUS, Hästnäringens
Ungdomssatsning är hela helgen kostnadsfri för er mellan 16-26 år (vi bjuder på
kost, logi och föreläsningar). Varje förening har företräde att anmäla två
ungdomar, men har ni fler som är intresserade så säg till. Kontakta
Jenny@svehast.se om det gäller frågor angående både Riksungdomsträffen och
Ungdomshelgen.

Young Handler Award 2017
Till och med dagens datum är ungefär 600 Young Handler rosetter utdelade på
premieringar och utställningar runt om i landet. Fortsätter det med samma fart så
kommer det att bli minst 800 stycken, altså fler än förra året då vi delade ut
ungefär 700 stycken på hela året. Tack alla ni som taggar och skickar in foton till
oss, kul att följa vad som händer.

Ungdomsaktiviteter 2017
Det är fortsatt många ungdomsaktiviteter hos våra medlemsföreningar under sommaren som finansieras efter
ansökan i SH:s Ungdomsprojekt. Bidrag kan ges för aktiviteter som skapar ett intresse för avel, exteriör och
föreningsarbete hos våra ungdomar upp till och med 26 år! Ansökan med budget skall skickas in till
petra@svehast.se innan aktiviteten samt redovisning skall ske efter genomförandet, gärna med foton!
Aktiviteten skall även marknadsföras på tex hemsidor och Facebook som en ungdomsaktivitet finansierad av
HUS – Hästnäringens Ungdomssatsning. Välkommen med din ansökan!

Avelsprojektet 2017
Som ett led i vårt Avelsprojekt 2017 kan vi nu erbjuda våra medlemsföreningar att kostnadsfritt få ta del av
olika utbildningsalternativ där vi i möjligaste mån syr ihop ett lämpligt upplägg utifrån era önskemål.
Vad vi just nu har klart att erbjuda är ett utbildningspaket med tema Avel – Exteriör – Brukande. Detta
genomförs med fördel med en teoretisk del i sal för att därefter fortsätta med exteriörbiten praktiskt i
ridhus/ridbana där vi förslagsvis har minst 2–3 hästar på plats och lär oss mer om att visa häst vid hand och
vad exteriördomaren tittar på. Vid intresse så hör av er till SH:s kansli eller Lennart Gustavsson
ardenner.lg@gmail.com.

Sommarpremieringar
Halvvägs in i sommarpremieringsperioden har det som tidigare år genomförts på bästa sätt. Många bra
hästar har blivit visade, vilket visar på den utmärkta kvalitén av vår svenska hästavel. Tyvärr har det varit en
nedgång på en del platser med deltagande hästar, speciellt gällande treåriga ston, detta beroende av det låga
antalet betäckningarna som var för fyra år sedan. Sommarpremieringarna är en folkfest och ett arrangemang
som på många platser har stor publik, här toppar nog Hamneda med mellan 500 och 1000 personer på plats i
publiken Fortfarande finns det tid till att anmäla hästar inför de avslutande sommarpremieringarna (tänk på
att vi inte tar emot några efteranmälningar! http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/
Du har väl inte missat att det även i år finns en till salu lista med hästar anmälda till en sommarpremiering?
Kolla på länken: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=lista_hastar_till_salu

Betäckningsrapportering
Tänk på att rapportera årets betäckningar i tid. I de flesta fall skall rapporteringen vara avelsorganisationen
tillhanda den siste september, så tänk på postgången och betala dina block i tid.

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

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!

