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Sammanfattning 2017
EuroHorse, Ridsport EM i Göteborg, Tyresö Slott, Hästivalen i Skara och
Sweden International Horse Show är självklara höjdpunkter 2017. Men vi har
också ett fantastiskt år bakom oss med avelsvärderingar för hingstar,
sommarpremieringar, Young Handler, ungdomsutbildning och aktiviteter,
kurser i avel och exteriör, riks- och jubileumsutställningar, Svenska
Mästerskap för många av våra raser samt mycket mycket mera!
Vi tackar för ert engagemang och ser fram emot ett spännande år 2018!

Sweden International Horse Show 2017
Under årets SIHS I Friends Arena var 28 rasföreningar på plats och alla raser visade upp sig i stora arenan under
helgen. Över 100 ekipage medverkade i julavslutningen och i mässpaddocken på Stallbacken kunde man se alla
ekipagen i både egna och gemensamma nummer och hälsa på monterhästarna och rasföreningarnas representanter
på plats. En succé för evenemanget och hela 85% av besökarna på Stallbacken är mycket positiva efter sitt besök!

Månadens rasförening
Vi fortsätter även under 2018 att presentera månadens rasförening på Facebook, Instagram och
hemsidan www.svehast.se. Under januari var det Avelsföreningen Kaspisk Häst och februari är det
Svenska Miniatyrhästföreningen. Vill ni att er ras skall presenteras under 2018? mejla mig;
petra@svehast.se.

EuroHorse
Göteborg Horse Show går av stapeln den 20–25 februari. SH har i år del i monter
tillsammans med SLU. Vi bistår med hästar till SLU:s programpunkter som bland
annat handlar om hästdesign, evolution och avel. Vi har sex stycken ekipage från
sex rasföreningar med oss i år. Kom gärna och hälsa på oss på i monter B07:06!
Foto Maja Erlandsson

Ungdomskonferens
16 ungdomar, i åldern 14–24 år, deltog från 9 olika medlemsföreningar deltog i Skara den 21-22 januari, samtliga
deltagare övernattade i ”Vita Villan” som ägs av SLU. Under lördagen föreläste veterinär och exteriördomare Helena
Kättström om hästens färger. Hon gick igenom lite genetik, vad som styr varför en häst får en viss färg mm..
Söndag höll agronom och forskare Hanna Lindqvist en föreläsning om grovfoder där de fick lära sig grovfodrets
innehåll, konstatera TS, samt enklare uträkningar av foderstater. Helgen avslutades med att kanslichef Annica Berg
Svensson diskuterade föreningsteknik. Ungdomarna diskuterade också under helgen om vad både de själva, de egna
föreningarna och SH kunde göra för ungdomar under 2018.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet 2018 består av: Ella Råhlén (Ordförande), Sofia Martinsson (Vice ordförande), Emma Kjellman, Frida
Kjellman, Alma Hedskog och Denice Krüger (Ledamöter).

Young Handler Award 2017
Årets mesta visare är Emma Kjellman, 17 år, med systern Frida Kjellman, 14 år, tätt därefter. I
ålderskategorin upp till och med 11 år är Wida Jonasson mesta visare medans Sissel Tornerup
hade visat flest hästar i vår äldsta ålderskategori 19–26 år! Grattis till dessa ungdomar och
självklart även övriga unga visare! Ni är en viktig del av avels Sverige och ett föredöme bland
andra unga!

Young Handler Award 2018
För 2018 gäller följande: En rosett per visad häst delas ut till unga upp till och med 26 år i
ordinarie klass (alltså ej handlerklasser). Arrangören förbinder sig att skicka tillbaka rosetter
som inte blivit utdelade så snabbt som möjligt (om inte annan överenskommelse är gjord med
SH). Saknas rosetter på plats så skickar vi gärna ut i efterhand, mejla oss vilken plats och vilket
ekipage det gäller samt adress! Vi önskar att få in en kort redovisning, gärna med foto, efter genomförd
utställning/premiering och vi har en text om ungdomsprojektet 2018 som skall läggas in i ev. katalog
eller användas som speakertext! Glöm inte att uppmana era unga visare att hashtagga #younghandleraward.

Avelsvärdering hingst
Avelsvärdering för hingstar i SH:s regi går av stapeln på Axevalla, Skara 14 april, Wången 15 april
och Luleå (tidigare Boden) 21 april! Sista anmälningsdagar är 7 mars (Axevalla och Wången) och 14
mars (Luleå). http://svehast.se/bedomningar/avelsvardering/
Den 4 mars 2018 är det avelsvärdering på Sjonhem, Gotland med arrangör Svenska
Russavelsföreningen som även den är öppen för SH:s raser men anmälningstiden har gått ut.

Sommarpremiering
Datum och platser finns nu på vår hemsida http://svehast.se/wpcontent/uploads/2018/01/Tider-platser-2018_hemsida.pdf. Propositionerna publiceras och
anmälan öppnar i början av maj.

Domarkonferens
På domarkonferensen i Skara den 3 februari var ett femtontal exteriördomare på plats. Det var gemensamma
diskussioner om aktuella ämnen och en referensgrupp av exteriördomare bestående av Morgan Johnsson
(sammankallande), Helena Kättström, Elisabeth Ljungstorp och Tobias Sandahl bildades. Mer info om denna grupp
och dess framtida uppdrag kommer.

Kansli
På kansliet i Skara är vi just nu 7 st tjejer som jobbar med SHs, SIF Avels och SSS
kansligöromål, pass, projekt och övrigt förekommande arbete. Följ oss även på
Facebook och Instagram för att se vad som händer i både stort och smått.
Mer information om våra projekt 2018 kommer inom kort.

Stämma 2018
Save the date – SH:s årsstämma går av stapeln den 9 juni i Skara.

