SH:s nyhetsbrev 2, 2017
Kansli
Vår nya hemsida är lanserad och vi håller just nu på att utforma en funktion där
exteriördomare kommer att vara sökbara efter antingen namn eller rasbehörighet.
Arbetet pågår för fullt, men vi saknar fortfarande svar från många rasföreningar om
vilka domare som är behöriga att döma deras raser, komplettera med detta snarast, tack.
Tilläggsregistreringarna som inkommer är fortfarande fler än väntat, det kommer in ca
10 stycken per dag. Just nu är handläggningstiden för detta ungefär två veckor.
Såhär i föltider! Glöm inte att rapportera resultat av betäckningarna, smidigast görs
detta via webben.
SIF:s Avelskansli har gjort sig hemmastadda i Skara och arbetet flyter på. Just nu är det
Maria Andersson och Victoria Jacobsson från SH som tillsammans med Heimir
Gunnarsson tar hand om det dagliga kansliarbetet.

Årsstämma
SH:s årsstämma kommer att gå av stapeln lördagen den 10 juni i Skara. Fika finns från kl. 10,30, stämman
startar kl. 11,00. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar så kommer en workshop med temat ”Mer
enhetliga reglementen” att hållas. SH:s kansli och ungdomsrådet kommer också att informera om sin
verksamhet. Beräknat avslut är kl. 15,30.

Månadens rasförening
Varje månad har vi presenterat ett trettiotal inlägg om månadens respektive
ras. Januari - Sveriges Shetlandssällskap, februari – Svenska
Haflingerföreningen, mars – Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen,
april – Svenska American Curlyföreningen, maj – Svenska föreningen för
Irish Cob och juni – Föreningen Nordsvenska Hästen. Vill ni att just er
föreningen skall vara härnäst, hör av er till petra@svehast.se.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet har haft en träff under EuroHorse den 26 februari och har varit närvarande på SH:s
styrelsemöten i år. Härnäst planeras det för en aktivitet på stämman den 10 juni samt medverkande i montern
under EM i augusti och SIHS första advent. Dessutom jobbar ungdomarna för fullt med aktiviteter i sina
egna föreningar.

Ungdomsaktiviteter 2017
På många håll hos våra medlemsföreningar pågår just nu ungdomsaktiviteter finansierade av 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!

Avelsvärdering hingstar
Årets avelsvärderingar i SH:s regi är nu avklarade och vi vill framföra ett varmt tack till
domare, funktionärer och hästägare. Resultaten är nu också publicerade i Blå basen.

EuroHorse 2017 - Mässpaddocken
Fem rasföreningar tog chansen att visa upp sig under EuroHorse på SHs tider.
Stort tack till Svenska Haflingerföreningen, Föreningen Nordsvenska Hästen,
Svenska Tinkerhästsällskapet, Svenska Russavelsföreningen och Svenska
Frieserhästföreningen som alla gjorde mycket trevliga uppvisningar och
dessutom hade häst i hage så att publiken kunde klappa och ställa frågor.
Dessutom lånade SLU hästar ifrån våra rasföreningar för sina programpunkter
och vi hade bemanning i montern hela helgen.

EuroHorse 2017-Avelsseminarie
Lennart Gustavsson, SH och team Eloges Peter Gerborn och Lars-Åke Johansson pratade avel, exteriör och
brukbarhet i Västra Götalandsregionens monter under söndagen. Kåre Gustafson, ordf SH, var moderator.
En liten men mycket intresserad publik var på plats och det var mycket uppskattat att vi ställde upp.
Samma tema hade vi även i mässpaddocken under
söndagen där team Eloge visade fyra av sina avelsgodkända nordsvenska hingstar. Publiken fick tips om
bla hur man kan träna varierat och allsidigt och
uppvisningen avslutades med en dragkamp mot publiken
där Smedsmo Lindar 1978 fick visa sin goda teknik och
dragvilja.
Foto EuroHorse: Maja Erlandsson

Avelsprojekt
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. Detta
erbjudande kan med fördel också användas ihop med delar av vårt utbildningsprojekt för ungdomar. Vi kan
även erbjuda utbildningsdelar inom föreningsteknik, styrelsearbete, föl, unghäst, hantering med mera. Kom
gärna med förslag på innehåll, upplägg, tid och plats så skall vi i möjligaste mån hjälpa till att sy ihop något
bra för er. Just nu är utbildningspaket Avel – Exteriör – Brukbarhet inbokat på ett tiotal platser i landet.

Sommarpremiering
Anmälan till sommarpremieringarna är nu öppnad. Glöm inte anmäla
din häst i tid, vi tar inte emot några efteranmälningar! Information om
klasser och annat samt sista anmälningsdatum hittar du i propositionen.
http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-ochanmalan/. Läs noga! SH är arrangör på 23 stycken platser i år, vid
frågor på övriga platser kontakta respektive arrangör.
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 sina
officiella arrangemang. Ett hundratal rosetter är än så länge utskickade och fler är
beställda till arrangemang framöver. Vi har även som ett led i Ungdomsprojektet 2017
beslutat att finansiera alla Handlerklasser med 50kr per deltagare, detta för att våra
unga visare som ännu inte har rutin skall kunna träna på att visa häst vid hand och
förhoppningsvis få mersmak. Ansök hos petra@svehast.se

EM 2017
EM i Ridsport går av stapeln i Göteborg den 21–27
augusti. Det är grenarna hoppning, dressyr,
fyrspannskörning och paradressyr vars tävlingar
kommer att hållas på Ullevi och Heden samt
Slottskogen för körningens maratondel. Vi och våra
medlemsföreningar kommer att erbjudas tider i
mässpaddocken på Heden och SH kommer att
finnas på plats i monter under paraplyet ”Horses
made in Sweden” med övriga stora organisationer.
Mer info går ut till alla föreningar inom kort.

EM 2017 Invigningen
Måndagen den 21 augusti kl 18,30 kommer EM invigningen att gå av stapeln på Ullevi i Göteborg. Det är
gratis inträde men biljetterna måste förbokas (http://www.ticketmaster.se/event/longines-fei-em-i-ridsportgoteborg-2017-invigning-biljetter/467305). Regissörer är Owe Sandström och Lalla Nilsson och ekipage
från SH:s medlemsföreningar kommer att bjudas in för att deltaga ibland annat ett midsommarnummer.

Hästivalen i Skara
Vi är även i år inbjudna att visa upp våra raser och rasföreningar under Hästivalen i Skara den 9 september,
mer info kommer!

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. Alla SH:s medlemsföreningar är välkomna dit för att visa
upp just SIN ras och förening!

Sweden International Horse Show 2017
Alla våra medlemsföreningar är inbjudna till ett informationsmöte
den 4 juni på Motell Vätterleden i Gränna för att diskutera årets
medverkan under Sweden International Horse Show 2017 (30
november till 3 december). Vi hoppas på ett välbesökt möte och att
återigen 100% av SH:s medlemsföreningar avser att vara på plats i
Friends Arena första advent. Inbjudan har gått ut till postmottagare
samt tidigare kontaktpersoner på SIHS, och 2 personer från varje
förening är välkomna, anmälan senast den 22 maj!

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

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig vår och
hoppas på en bra hästsommar!

