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Årsstämma 4 maj 
Årsstämman gick av stapeln i Skara den 4 maj. Ett 40-tal deltagare samlades under 

inledande fika innan det sedvanliga årsmötet startades. Årsmötet avslutades med 

avtackning av stämmans ordförande Håkan Erlandsson samt tack till SH:s 

ordförande Kåre Gustafson och kansliets personal för 2018 års arbete. 

Efter detta presenterades årets ungdomsförening 2018 som blev Svenska 

Basjkirhästföreningen. Checken på 10,000 kr för vidare ungdomsarbete mottogs av 

Lisa Sterneland. Linda Andersson informerade från kansliet och ungdomsrådet 

presenterade sig och sitt arbete. Svenska Fjordhästföreningen, som var årets 

ungdomsförening 2017, redogjorde för vad de använt sina vinstpengar till. 

Hederspris delades ut till ägaren av årets SH-häst Irish Cob stoet Vestlanbandens 

Scarlet och Mirre Mikkola Bergqvist.  

Lunch följde därefter och deltagarna laddade för en eftermiddag och diskussion 

kring hur vi stärker den svenska uppfödaren och svenska hästaveln. Titti Jöngren 

och Sanna Soleskog ledde det arbetet. Stort tack för Ert engagemang under dagen!  

 

Plan och riktlinjener  
Vi har nu fått godkänt våra plan och riktlinjer för de raser där SH 
är avelsorganisation (dartmoorponny, rysk basjkir, shagya-arab, 
kaspisk häst, american curly, irish cob, shire, clydesdale, 
haflinger, amerikansk miniatyrhäst, kigermustang och exmoor) 

SH har också blivit godkänd som svensk avelsorganisation för 
exmoorponny, vilket bland annat innebär att alla ponnyer med 
raskod 41 kan anmäla till sommarpremieringarna!  

 

 

Avelsvärdering av ston för SH:s raser 
2019 blir ett övergångsår när det gäller avelsvärdering av ston. Detta innebär att möjligheten att ansöka om 

avelsvärdering via SH:s kansli kvarstår fram till 2019-12-31 för de raser där SH är avelsorganisation.  

Ansökan sker med fördel i samband med ansökan om riksstamboksnummer och blanketten för avelsvärdering 

kommer att återpubliceras på SH:s hemsida.  

Om man redan hunnit anmäla sig till en sommarpremiering och vill stryka sig p.g.a. dessa ändrade förutsättningar 

kontaktar man SH:s kansli, företrädesvis via mejl. Stryker man sin häst innan premieringstillfället kan vi återbetala 

anmälningsavgiften, meddela oss bank och kontonummer.  

Från 2020 kan avelsvärdering endast ske på en sommarpremieringsplats enligt tidigare styrelsebeslut. 

 

Månadens rasförening 
Under sommaren är det paus för Månadens rasförening. Vi lägger istället krut på våra 
sommarpremieringar, alla fantastiska unga och alla olika evenemang och tilldragelser 
där vi har representanter på plats! I augusti välkomnar vi Svenska Lusitanosällskapet 
som månadens rasförening. 
 
 
 
 



Avel och Ungdomsprojekt 

Det finns fortfarande pengar att söka i årets avels och ungdomsprojekt för att skapa ett intresse för avel, exteriör, 

användbarhet och föreningsarbete. Kontakta petra@svehast.se 

 

Lilla utbildningspaketet - till ridskolor 
Inbjudan om att få ta del av vårt ”lilla utbildningspaket” har mejlats ut till över 400 ridskolor 

under juli månad, och responsen har varit fantastisk!  Vi har skickat över 70 paket och fler är 

beställda. Ni kan läsa mer om våra utbildningspaket på vår hemsida 

http://svehast.se/utbildning/utbildningspaket/ 

 

 

 

Sommarpremiering 
Vi ser i år ett ökat deltagarantal på de flesta platserna. Det finns fortfarande 

några platser kvar att anmäla till, se listan på platser som är kvar här: 

http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/ 

Välkomna och Lycka till!  

Filminspelning Norra Ljunga 
Nu kan vi meddela att det blir filminspelning på sommarpremieringen i Norra Ljunga den 1 september! 

HUS, Hästnäringens Ungdomssatsning, har ett filmprojekt igång som alla stora organisationer i projektet är inbjudna 

att ta del av. Nu kommer Igelkott film till Norra Ljunga och vi hoppas på massor av anmälda hästar! 

För att fira detta tar vi bort anmälningsavgiften i visningsklasserna, det är alltså gratis att vara med i klass 10, 11 och 

12 i Norra Ljunga! Bara anmäl som vanligt och kontakta oss vid frågor; sh@svehast.se 

 

Visningklass 
Drygt 30 barn och ungdomar har hittills anmält till en visningsklass på sommarpremieringarna. Det är ett utmärkt 
tillfälle att få tips och råd av domarna och kanske att kunna visa en lite mer oerfaren häst. 
Glöm inte att visningsklasserna är kostnadsfria i Norra Ljunga 1 september. Passa på att anmäla din häst dit! 

Young Handler Award  
Ett stort antal Young Handler rosetter är utdelade på vårens och sommarens utställningar och premieringar. De delas 

ut till alla unga upp till och med 26 år som visar i ordinarie klass. Vi uppmanar alla att tagga #younghandleraward så 

att vi kan följa och dela era inlägg på vår Instagram och Facebook. Det går också bra att mejla ert foto till 

petra@svehast.se. Fick du ingen rosett när du visade? Det går naturligtvis bra att mejla oss i efterhand också, så 

skickar vi rosett på posten! Tack för att du visar! 

 

Hitta visare 
I maj lanserades funktionen hitta visare på SH:s hemsida. SH har utvecklat denna tjänst 

med syfte att förmedla en kontakt mellan hästägare och våra unga visare. Samarbetet 

behöver inte nödvändigtvis mynna ut i att hästen ska visas, utan kan ses som en 

träningsfunktion för både häst och visare. http://svehast.se/bedomningar/hitta-visare/ 

OBS! Uppgörelsen sker mellan hästägare och visare där ni kommer överens om 

träningsmöjligheter, resa till och från platsen eller eventuell ersättning etc. 

Önskar du som ung visare att finnas med på denna lista? Anmäl dig då via formuläret 

“registrera visare”. 
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Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet har haft telefonmöten varje månad och de har haft representanter med på SH:s styrelsemöten. 

Kontaktperson på kansliet är Jenny, Jenny nås på jenny@svehast.se telefon 0511-441 884. 

Ungdomsrådet kommer att vara med båda dagarna under Djurens Helg på Solvalla 24–25 augusti och bland annat 

hålla en visningsclinic i paddocken. De kommer även att finnas på plats i montern för att hjälpa till och svara på 

frågor från besökarna. 

Den 14–15 september anordnar Strömma naturbruksgymnasium Grön Helg och UR kommer hålla en körclinic 

tillsammans med läraren Linus Elmelid. Fler aktiviteter finns också planerade i deras respektive rasföreningar. 

Ungdomsrådet finns också på Instagram och Facebook: 

        @ungdomsradet_sh                       Svenska Hästavelsförbundets Ungdomsråd 

 

Hästnäringens Unga Ledare – Grundprogram & ledarskapsutbildning  
Anna Bowall och Paulina Hecht Hemmingsson som representerar SH och sina respektive rasföreningar (Svenska 

Basjkirhästföreningen och Svenska Russavelsföreningen) har påbörjat sin utbildning och vi önskar dem ett stort lycka 

till även i fortsättningen. 

Falsterbo  
Under Falsterbo genomfördes en rasparad under invigningen på internationella 

dressyrbanan den 7 juli, inför fullsatta läktare. Det var 19 ekipage som 

representerade 15 olika föreningar och alla skötte sig med bravur! Dessutom 

hade SIF Avel ett eget nummer med KUSK islandshästkadrilj och Svenska 

Lusitanosällskapet och Svenska Frieserhästföreningen gjorde också de en mycket 

fin dressyruppvisning! 

Solvalla, Djurens helg 
Nu är det bara en månad kvar till det är dags för Solvalla och Djurens helg (24–25 augusti)! 

Vi har 17 föreningar som kommer att ha representanter på plats, och vi har just börjat att presentera dem på 

Facebook. Det kommer att bli både paddockprogram och öppet stall för att se alla olika raser och träffa 

representanter från föreningarna! Kom gärna och hälsa på oss! 

Om Djurens helg: Upplev en magisk helg med djuren i centrum! Här kan ni prova på ponnykörning, se friflygande 

papegojor, träffa reptiler, besöka kattutställningen, klappa smådjur, åka karuseller, se uppträdanden på scen och 

mycket mer. En helg fylld av aktiviteter och underhållning. https://djurenshelg.se/ 

 

Hästivalen i Skara 
Den årliga Hästivalen i Skara kommer att hållas på Axevalla travbana lördagen 

den 28 september. SH är inbjudna att delta med några ekipage, är ni 

intresserade så hör av er till petra@svehast.se. Vi har i nuläget 5 intresserade 

föreningar och det finns plats för några till. Intresseanmälan skall skickas in till 

oss innan den 6 augusti för att vi skall kunna garantera plats.  

 

Vi önskar er en fortsatt trevlig sommar!! 
 

Följ oss på våra sociala medier 

 
             @svenska_hastavelsforbundet                           Svenska Hästavelsförbundet                 
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