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Information till hästägare inför sommarpremieringarna där
Svenska Hästavelsförbundet (SH) är regional administratör (arrangör).

Nytt för 2019

Hingst som visas för marknadsföring
Vi har tagit bort möjligheten för hästägare att visa sina hingstar för marknadsföring. Detta på grund
av för få deltagare tidigare år.
Regionala administratörer (arrangörer)
Det finns fyra regionala administratörer som arrangerar sommarpremieringar i landet:
Regional
Kontaktperson Mail
administratör
Svenska
Maria
maria@svehast.se
Hästavelsförbundet
Andersson
N:a Älvsborgs
Christina
wallin.brana@telia.com
Hästavelsförening
Wallin
Hushållningssällskapet Karin Östlund
karin.ostlund@hushallningssallskapet.se
HS NorrbottenHelene
helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Västerbotten
Skogqvist

Telefonnummer
SH:s växel: 0511441881
0702-372734
054-545602
0703-434254

Om ni har frågor om sommarpremieringarna ber vi er kontakta respektive regional administratör.

Vänligen läs propositionen för premieringen innan du anmäler din häst till
arrangemanget.
Anmälan sker elektroniskt via Blå Basen
Propositionerna publiceras och internetanmälan öppnar i början av maj för de platser där SH är
regional administratör.
Du kan anmäla din häst elektroniskt via SH:s hemsida www.svehast.se. Uppgifter om hästens
härstamning m.m. tas direkt från Blå Basen och behöver inte registreras manuellt. Hästägare som
inte kan anmäla elektroniskt skickar in en anmälningsblankett som finns att ladda ner på vår
hemsida www.svehast.se.
Anmälningsavgiften ska vara SH tillhanda senast nästkommande helgfria vardag efter sista
anmälningsdag. Du kan själv kontrollera på vår hemsida att din anmälan har statusen
”Godkänd”, dvs. att anmälningsavgiften har inkommit. Anmälan är giltig då både anmälan och
anmälningsavgiften är SH tillhanda.
Resultaten från premieringen kommer att redovisas elektroniskt i Blå Basen.
Visningsberättigade raser
Vilka raser som kan delta på sommarpremiering framgår av SH:s Regler och Anvisningar för
sommarpremieringar. Eventuella tillägg kan komma att ske i samband med att SH blir godkänd
avelsorganisation för ytterligare raser som då valt att delta vid sommarpremieringarna eller om
annan avelsorganisation tecknar avtal om sommarpremieringarna med SH.
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Avelsvärdering
Alla raser utom new forest och connemara kan avelsvärderas på plats.
För information om avelsvärdering vänligen kontakta din avelsorganisation.
Hästägarförsäkran
Hästägarförsäkran skrivs på en gemensam lista på plats och ska skrivas på av hästägaren eller dennes
ombud innan hästen lastas ur transporten.
Smittskyddsrutiner
Veterinärmedicinska rådet har tagit fram smittskyddsrutiner för arrangemang, se sista sidan. Det
är ett första utkast som senare kommer att genomarbetas ytterligare av veterinärmedicinska rådet
tillsammans med SH:s styrelse.
Nummerlappar
Hästägaren medhar egna nummerlappar som fästs på tränsets båda sidor.
Identitetskontroll av deltagande hästar
Alla hästar som deltar på en sommarpremiering ska identitetskontrolleras via hästpass och
chipavläsning eller via hästpass och signalement. Identitetskontrollen kan, av
premieringsförrättaren, delegeras till av SH godkänd ID-kontrollant.
Detta innebär en särskild station för identitetskontroll som alla hästar ska passera innan de
bedöms.

Glöm inte hästpasset!

Man får inte transportera en häst utan att ha passet med sig. Passet behövs även för
ID-kontrollen. Skulle man ändå glömma passet ska chipet läsas av vid ID-kontrollen och noteras
på protokollet.
Är inte hästen chipmärkt ska kontrollanten rita av hästens tecken och virvlar på en
signalementsbeskrivningsblankett som skickas in till oss, tillsammans med protokollet, efter
bedömningen.
Hästen får visas och genomföra eventuellt bruksprov. Resultat redovisas i Blå Basen då
oklarheterna är utredda tillsammans med aktuell avelsorganisation. Rosett och protokoll skickas
till hästägare/anmälare i efterhand.
Mätning
Mätning av mankhöjd, bröstomfång och skena ska utföras på samtliga hästar tre år och äldre.
Mätningen kan, av premieringsförrättaren, delegeras till annan lämplig person.
Resultat av mätning kan endast överklagas på plats, till premieringsförrättaren, innan
exteriörbedömningen. Eventuell ommätning sker efter beslut från premieringsförrättaren.
Young Handler
Alla visare upp till och med 26 år kommer även i år att få en speciell ”Young Handlerrosett”, en
rosett per visad häst. Detta är ett led i SH:s ungdomsprojekt 2019 som vill uppmuntra ungas
intresse för avel och exteriörbedömning.
Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel
avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och
brukshästar.
Är du 26 år eller yngre och ska visa häst, vänligen maila hästens namn, ditt namn samt vilken
plats du ska visa på till maria@svehast.se så att vi kan skicka rätt antal rosetter till
premieringsplatsen. Du måste anmäla detta i samband med att du anmäler hästen.
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Efter att du har fått din rosett så får du gärna lägga ut ett foto av dig och hästen på sociala medier
(facebook och instagram) och tagga det med #younghandleraward #svehast #sommarpremiering
så kan vi uppmärksamma det på SH:s facebook och hemsida.
Om du inte har fått någon rosett på plats kan du kontakta Petra Alm via mail petra@svehast.se så
skickar hon en rosett i efterhand.
Visningsklass
Visningsklasserna kommer fortsätta även 2019, dock med vissa ändringar, delvis efter önskemål från
domarkåren.
Visningsklasserna är för visare upp till och med 26 år uppdelat i tre klasser, klass 10: 0-11 år,
klass 11: 12-17 år och klass 12: 18-26 år. Visare i klass 10 tilldelas inte poäng och rangeras inte. Visare
i klass 11 och 12 tilldelas poäng och de tre som fått högst poäng rangeras.
Hästen måste vara visningsberättigad enligt SH:s Regler och Anvisningar. Det är inte tillåtet att visa
hingst i någon av visningsklasserna.
Ordinarie premieringsförrättare eller annan lämplig person bedömer enligt framtaget protokoll.
Originalet ges till visaren, de två kopiorna skickas tillbaka till SH. I klass 10 används protokollet
som vi tog fram 2018. I klass 11 och 12 kommer ett nytt protokoll användas. Vem som dömer
visningsklasserna beslutas av SH, ordinarie premieringsförrättare samt i vissa fall platsansvarig.
Speciellt framtagna rosetter kommer att skickas ut från SH. När du anmäler en häst till
visningsklass ska du ange visarens kontaktuppgifter vid anmälan. Anmälningsavgiften är 200 kr.
Alla som har deltagit i visningsklass 11 eller 12 på sommarpremiering kommer att kunna anmäla
sig till kvarts-/semifinal. Mer information om kvarts-/semifinal kommer.
Frågor hänvisas till SH på ordinarie telefontid, vardagar kl. 10.00-12.00, tel. 0511-441881
sh@svehast.se. Observera att telefontiden kan variera under sommaren. Mer information om
visningsklasser hittar du här http://svehast.se/visningsklass/
Generalmönstring
I år finns möjlighet att visa shetlandsponnyer för generalmönstring på följande platser Wången,
Umeå och Boden (Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten arrangerar premieringarna i
Umeå och Boden). Vänligen kontakta Magnus Karlsson, Sveriges Shetlandssällskap,
tel. 0705-10 64 19, för vidare information.
Premieringsförrättare
På de platser där det är 60 eller fler anmälda hästar kommer vi eventuellt ha en extra
premieringsförrättare utöver den ordinarie. Det kommer vara en person som är behörig att döma
vissa raser. Denna person är med ordinarie premieringsförrättare hela dagen i utbildningssyfte.
Vid fler än 70 anmälda hästar kan denne gå in och döma de raser hon/han är behörig att döma.
Enkelt bruksprov
De enkla bruksproven finns som ett ridprov och två varianter av körprov. Hästägaren väljer själv
vilket av de enkla bruksproven denne vill göra om inget annat anges i rasvisa krav eller rasvisa
reglementen.
Körbarhetsintyg (KBI)
Det finns möjlighet att utföra prov för KBI vid utvalda premieringsplatser. Detta framgår av
propositionen för premieringen. Observera att alla hästar som utför KBI ska
identitetskontrolleras, mätas och exteriörbedömas. Raser som kan utföra KBI är ardenner,
nordsvensk brukshäst, gotlandsruss samt fjordhäst. Vagn passande ardenner, nordsvensk
brukshäst samt fjordhäst finns på plats, ägare till gotlandsruss ska medha egen vagn för provets
genomförande.
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Katalog
Katalogerna för sommarpremieringarna kommer finnas för utskrift på SH:s hemsida. Vi skickar även
ut katalogen till respektive hästägare/anmälare ca en vecka innan premieringen.
Annonsering i katalog
Det finns möjlighet för privatpersoner och företag att annonsera i katalogerna. Katalogerna
trycks i A5 och vi vill få in färdigt material som en jpg bild. Kostnad för annons är
600:-/helsida/katalog eller 400:-/halvsida/katalog (vi trycker ej i färg). Dessa priser gäller oavsett
hur många premieringsplatser det är i samma katalog. Annonsen ska vara SH tillhanda senast sista
anmälningsdag för aktuell plats, se respektive proposition.
Sprid gärna detta vidare och/eller maila din annons till maria@svehast.se.
Ange vilken katalog du önskar ha din annons i samt namn och adress för fakturering av
annonskostnad.
Information
Informationen om sommarpremieringarna, på vår hemsida, kan förändras av olika skäl, sjukdom
etc. varför vi starkt rekommenderar regelbundna besök på vår hemsida www.svehast.se för att
kontrollera eventuell uppdaterad information.
Ansvarig för sommarpremieringarna på SH:s kansli är Maria Andersson och henne når ni via
mail: maria@svehast.se alternativt via telefon: 0511-441881 vardagar kl. 10.00-12.00, telefontider
kan variera under sommaren så mail är säkrast.
På grund av semester kommer kontaktperson att variera under sommaren, det går dock bra att
maila maria@svehast.se under hela säsongen.
Med hopp om en riktigt trevlig premieringssommar!
Med vänlig hälsning
Svenska Hästavelsförbundet
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Smittskyddsrutiner avelsvärdering
Före evenemanget
-

-

Tydlig information om hästägarförsäkran och vad det innebär, t.ex. att vara noga med att
ingen häst i hemmastallet eller i direkt kontakt har visat symtom på smittsam sjukdom de
senaste tre veckorna. Till sådana symtom räknas feber, snuva, hosta, diarré.
Rekommender a att ingen häst bör ha kommit från utlandet eller från handelsstall till hästens
stall under samma period.
Information om det finns krav på vaccination t.ex. mot hästinfluensa (och i så fall vilka krav).
Information om flöden på plats och om vad som gäller under evenemanget. Rekommendera
att egen utrustning för mockning medtas. Ställ krav på egen hink.

Under evenemanget, stall:
-

Endast behörig personal (hästägare och ansvariga funktionärer) har tillgång till stallområdet.
Kontrollera innan att alla boxar är rengjorda och desinficerade samt plomberade innan de tas
i bruk.
Om möjligt: stalla upp hästar endast i varannan box för att minimera kontakt mellan hästar.
Kontrollera att hästägarförsäkran mm är i ordning innan installning av häst.
Sträva efter att alla använder egen utrustning (grep, kvast och om möjligt kärra) vid
mockning.
Kräv att alla använder egen hink för vatten, foder.
Avvisa häst med tecken på smittsam sjukdom.

Under evenemanget, id-koll, mätning, veterinärkoll mm
-

Tillhandahålla engångshandskar (minst 2 per häst och person som kommer i direkt kontakt)
samt handdesinfektion och sopsäckar vid varje station.
Vid mätning och id-kontroll tillhandahålla engångsmaterial t.ex. tvättlappar samt sprit för
rengöring av scanner och mätkäpp, samt sopsäck.
Informera funktionärer om lämplig klädsel vid dessa stationer (undvika fleece och liknande
som drar åt sig hår på ytterkläder)
Rekommendera att rosetter delas ut till handler, som själv sätter priset på hästen.
Rekommendera att undvika att dela utrustning med andra.

Under evenemanget, hästägare och publik
-

Informera om att undvika direktkontakt med andra hästar än den egna.
Informera om att hästar inte bör tillåtas komma i direktkontakt med varandra.
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